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Les mesures coercitives 
DE fet, en virtut dels tràmits legals que 

vénen obligats a seguir tots -aquells 
treballadors que vulguin traspassar 

els confins de l'Estat per a introduir-se en ter
res franceses, ha quedat abolit el dret d' emi
grar, el dret de cercar, aquells, j ' indret de la 
terra on més ben ateses vegin llurs necessitats 
i més ben recompensats siguin, partint de l'ac
tual organització social, els esforços humans 
posats al servei dels explotadors d' un deter
minat negoci o industria. 

Els poders de l'Estat espanyol, que són fe
bles perquè feble és també tota la ideologia 
que representen, no ha vist altre mitjà per a 
solucionar el paorós conflicte social que la 
fam dels nuclis humils té plantejat que dictar 
mesures coercitives per a tots aquells homes 
que es troben orfes dels béns de fortuna que 
gaudeixen i posseeixen els elements que ac
tuen d' una faiçó conservadora i mansament 
se resignen a totes les decissions de l'Estat 
perquè l'Estat mai actúa contra els interessos 
llurs. I ha estat així que s' ha fet possible el 
crear una enormíssima serie d' entrebancs a 
tots aquells estaments obrers que, degut al 
flagell de la guerra que pateixen en un Estat 
veí, se'ls presentava, ara, l'ocasió, no sola
ment d' assolir uns guanys superiors en tots 
conceptes als jornals que aquí tenen assig
nats, sinó que, també, era ben obiradora la 
possibilitat d' adquirir uns més perfectes co
neixements tècnics, que, al cap d' avall, esde
vindrien en bé de la major perfecció en la 
tècnica i la manera d' ésser de les industries 
on fos necessari l'esforç de l'obrer que, en 
aquests moments de tribulacions i d'encari
ment notable de la vida, se llancés a 1' aven
tura, per terres on la jurisdicció de l'Estat es
panyol no hi pot exercir cap mena de pre
ponderancia. 

Més, aquells poders de I' Estat que, com 
tots els poders dels Estats socialment endar
rerits, en desplegar la seva actuació, ho fan 
basant-se en una munió de prejudicis empa-
radors, només, d'atàvics drets de casta, s' han 
adonat que, concedint amplies llibertats als 
treballadors per tal de que aquests puguessin 
disposar ben lliurement de la voluntat llur 
i anessin a oferir — ja que ens trobem en un 
règim social que encare regula llurs accions 
per la nomenada llei de 1' oferta i la deman
da — el propi esforç als poders capitalistes 
d'altres terres que, pel motiu de travessar 
i patir un període d' anormals circumstancies, 
es veuen obligats a haver d' entendre's i sub
jectar-se a les condicions i als contractes de 

treball que uns homes, exilats del país llur, 
per la força de les necessitats perentories van 
imposant-los, perjudicaven a la burgesia i 
1' Estat espanyol, que, com la majoria de les 
organitzacions estatals del món, actúa d'una 
faiçó burgesa, al donar-se compte que una 
constant emigració d' homes aptes per al 
treball portaria, ara, una pertorbació econò
mica en les organitzacions que regeixen les 
empreses d'especulació mercantil, per a ben 
congraciar-se amb 1' estament capitalista, no 
ho ha volgut consentir, i, per tant, d'una ma
nera absoluta, ho ha impedit. 

Què hi fa que els obrers visquin una vida 
miseriosa? Què hi fa que el sistema de viure 
els estaments humils tingui un caient barbre 
i primitiu?... Abans que tot, interessa captar-
se les simpaties de les classes poderoses, anc 
que, per lograr això, sigui precís ofegar, per 
procediments massa legalistes, tot intent de 
muda rebeliió, d' aquella rebeliió que no es 
manifesta pas per mitjà d' accions tumultuo-
ses, sinó que es produeix per una manifesta
ció de sentiments humaníssims, que, en en
gendrar-se en les interioritats de I' esperit 
dels homes, ho fa mogut per un anhel supe
rior i enlairat que els fa entreveure les subli-
mitats de la vida i els allunya de tot ço que 
és baix, groller, de nul valor moral i social. 

Tots els homes—i, més que ningú, els ve
ritables productors d'avenç social — tenen de 
veure ben garantit llur dret a la vida. Davant 
d' aquest dret, en bona justicia, res pot opo-
sar-s'hi. Per tant, ni la força dels Estats, ni la 
del capitalisme, pot condemnar 1' afany que 
els homes sentin per conseguir el regoneixe-
ment, total, absolut, d' aquell dret. Actúen, 
avui, els Estats, d' acord amb les teories del 
capitalisme, perquè és, encare, el capitalisme 
l'influenciador de tota l'organització de la so
cietat. No obstant, però, noves modalitats 
ideològiques van infiltrant-se en la pensa dels 
humans, i és el triomf de nous conceptes so
ciològics que la voluntat de tots els homes 
que pertanyen als nuclis humils anhelen veu
re triomfar. Que aquest triomf vindrà,, que el 
regoneixement de tota mena de drets hu
mans, integralment, serà un fet, és cosa inne
gable. I ho és, perquè el capitalisme, que 
porta 1' egoisme com a mal d' origen, no pot 
realitzar cap acció de bondat, d'altruisme, 
d'avenç. Metal·litzats té els sentiments; insen
sible, per tant, té l'ànima. 

De cara als nous règims socials els homes 
han de marxar... Quan arribin a terme, serà 
quan tots els pobles, ben personalitzats, ha

gin bastit I' Estat respectiu, que no podrà és
ser, de cap manera, un organisme fictici, sos
tingut per altres falsetats socials, sinó que 
haurà de representar un compendi, un ager
manament dels sentiments i de les voluntats 
humanes que en unir-se, en fusionar-se, serà 
per a estimular, per a impulsar el constant 
avenç de totes les organitzacions de la so
cietat. 

Dels cims de 1' Estat estant, no podran 
dictar-se disposicions coercitives que, avui, 
a 1' ésser-ho, afavoreixen, preferentment, els 
interessos dels nuclis poderosos. 1 és que les 
accions tiràniques, ressabis d' esclavitus pas
sades, definitivament s'acosta l'hora de soter
rar-Íes. 

Que un Estat, de modalitat burgesa, com 
tants altres, restringeixi en aquests moments 
i pels seus homes el dret a cercar en altres 
terres el treball ben retribuit que en l'interior 
del mateix Estat no troben; que vagin posant, 
els poders d'aquell Estat, noves restriccions a 
cada dia que passa; però que entenguin, que 
aquestes restriccions no deturaran, ni per un 
instant, 1' adveniment del nou règim social 
que s'apropa. Les restriccions, les mesures 
coercitives, només posen de manifest les dar
reres convulsions dels vells sistemes polítics. 
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2 LA NACIÓ 

la Cambra de Comerç, encare 
HAN passat dies, abastament; de paraula, 

r escrit i per altres mitjans, han es
tat adreçades a la Cambra de Comerç 

excitacions i protestes pel motiu d' haver 
impedit I' ensenyança en català; els estu
diants de les classes de la Cambra no han 
volgut passar per altre procediment d'ensen
yança que el que abans se donava en català; 
a la Diada de la Llengua, les censures que es 
dirigiren als que havien comès mancament a 
la llengua promogueren' xardoroses i esten-
tories manifestacions de voluntat plena a fa
vor de 1' hegemonia de la noslra llengua; i, 
pena fa dir-ho, no-gens-menys, com si no res 
hagués passat, com si, al revés, I' opinió de 
Catalunya s' hagués posat de banda de la 
Cambra de Comerç i en contra del sentiment 
català, la institució semi-oficial del Comerç de 
Catalunya no res ha dit, no res ha fet, actúa 
com si en olímpic menyspreu ni s' adonés 
dels efectes que el conflicte per ella produit 
han determinat, consent que l'ensenyança 
que óna la Cambra estigui sospesa, i es por
ta d< tal faiçó, que hom s'ha de demanar còm 

¡eixa societat on vivim, que en no res 
s'exterioritza ni la nació a que pertanyem, ni 
1' ètica social que ens governa, ni 1' organitza
ció política i social que ens regeix, ni l'estat de 
civilització i de civilitat que gaudim, ni, tan so
lament, si posseim educació, bona criança ur
bana, qut ens faci dignes d'ésser ciutadans 
del món. 

ACatalunya i als catalans els mata l'egois
me. És el mal de tots els mals; per tara jueva 
malversem les bones qualitats nacionals que 
tant de bé farien, si ]' espiritualitat semítica 
no ens dugués a un restringiment tan intens 
de la nostra personalitat, que tot ho cloem 
dins espais microscòpics; les funcions socials 
nostres només realitzen intercanvis que per 
capilaritat; encare és més ben dit afirmar que 
l'endosmosi social és ample i lliure, i que 
l'exosmosi és per capilarisme, trobant-nos 
sempre amb la conciencia social agoviada 
per manca d'eliminació, per excés d'egoisme, 
que manté autointoxicada, per detritus espiri
tuals degeneradors, la nostra vida nacional. 

Així passa a una grandíssima part de la 
vida nacional nostra, i n'és efecte la situació 
que, respecte a l'idioma català, ha escollit, no
més que per egoisme, la Cambra de Comerç. 
I el pitjor és que, fins els que s'alaben de vo
ler remeiar 1' estat de desnacionalització del 
•nostre poble, pateixen, originàriament, el ma
teix mal d'egoisme, i l'acció llur n'esdevé fe
ble, mancada de transcendencia, si, massa so
vint, no passa que, en comptes d'actuar com 
a remei, com a correcció, no realitza acció 
que augmenta i referma la virior, la fortitut, 
l'eficacia de l'egoisme, del judaisme, de la 
desnacionalització que té a Catalunya ferma
da i amarrada als estats inferiors de les socie
tats humanes. 

En moltes ocasions, la meva paraula ha 
denunciat a la conciencia catalana omissions, 
defectes, manques de sentiment, egoismes, 
excessos d'amor propi, que moltíssim perju
diquen a la nostra, perquè és nostra, estima
da Catalunya. Ni una sola vegada, la paraula 
dita ha estat discutida. Se l'ha voltat de silen
ci; s'ha cregut que, així, passava despercebu-
da. I, certament, hi ha passat, i els egoismes 
han seguit, i Catalunya no ha avançat en el 
recobrament i en 1' afirmació plena de la 
seva personalitat. 

Ara, en el fet concret d'impedir l'ensenya
ment en català a la Cambra de Comerç, de 
segur que passarà el mateix, si no s'acut a 
tots els mitjans que puguin tenir eficacia. 

Per això, em dirigeixo, de primer, a la 
Comissió executiva per a l'organitaació, a Ca
talunya, d' una institució nacional per a la na
cionalització i defensa de la llengua catalana, 

i els denuncio, per què actúin com corres
pon, la Cambra de Comerç de Barcelona, per 
haver privat que es seguissin donant en llen
gua catalana les ensenyances que eren á càr
rec de dita entitat. 

Aiximateix delato el fet, al M. H. President 
de la Mancomunitat de Catalunya, a qui sobren 
mitjans per a normalitzar el mancament realit
zat per la Cambra de Comerç de Barcelona. 

Ho poso també en coneixement de la Junta 
de la Lliga Regionalista, per què exciti l'ac
tuació catalanista que tenen el deure de realit
zar les persones que formen part de la Cam
bra de Comerç i són elements actius i militants 
de la L!iga,havent-n'hi que fins ocupen càrrecs 
públics representatius, que han obtingut per 
sufragi i previs compromisos catalanistes vo
luntàriament contrets. 

A La Veu de Catalunya, després de la cam
panya que ha fet per la nacionalització i defen
sa de la llengua catalana, li recordo el cas con
cret de la Cambra de Comerç, del que, si bé 
se n' ocupà un dia, per cert amb molts mira
ments, és precís insistir-hi, sense parar, fins a 
obtenir completa reparació. 

A El Poble Català, tampoc està de més fer-
li avinent que els catalanistes no han de pro
testar un dia i després no recordar-se 'n més; 
que el que cal és, encare que es piqui en ferre 
fret, no parar de picar fins que s'emmotlli l'à
nima de la nostra terra. 

I a tothom que hi pugui fer qualque cosa, 
per tal que retorni a la seva hegemonia natu
ral la llengua nostra a la Cambra de Comerç, 
que ho faci, i que no descansi fins haver des-
agraviat Catalunya. 

Ja veig, però, que costarà. I sabeu per què? 
Perquè els culpables del mancament són els 
que en totes les coses i en tots els instants són 
més catalanistes que cap altre. Més valdria que 
no en fossin tant. Catalunya hi guanyaria. 

D. MARTÍ I JULIÀ 

Ço que podría fer l'Ajun
tament de Barcelona per 

abaratir les carns 

EN la premsa diaria, pocs dies ha, parlant 
del problema de les subsistències, el 
batlle de la Ciutat, senyor Collaso, 

afirmava que el Municipi res o quasi res podrà 
fer per abaratir els aliments. 

Jo penso que quelcom interessant hi ha 
a realitzar, que és precisament d'exclussiva 
incumbencia del Municipi. I això és el preu de 
la carn. 

Un aliment pot ésser barato pagant-se a 
baix preu, o bé que contenint més riquesa 
nutritiva es pagui al mateix preu que altres 
aliments que no tenen la mateixa quantitat i 
qualitat de principis nutritius. Així ¡a carn de 
vedella, dels quatre als sis mesos, que és l'edat 
que les sacrifiquen a l'escorxador de Barcelona, 
aquesta carn conté el 80 per 100 d'aigua, men-
tres que-la d'un bovit adulte, bou o vaca, tant 
sols ne porta el 60 per 100. Hi ha, doncs, 
entre una i altre classe de carn, una diferencia 
en llur materia seca que va del simple al do
ble: la carn de vedella té el 20 per 100 de 
materia seca (carn mancada absolutament 
d'aigua) i la carn de bou ne posseeix el 40 °/0 

Ara bé; en bona lògica la carn de bou hauria 
de valer el doble de la de vedella, puix conté 

la meitat menys d'aigua, però les coses no 
passen així: la carn de vedella va més cara que 
la de bou. A Barcelona, per cada bòvit adulte 
se consumeixen quatre vedelles, i entre els 
bòvits adultes que's reparteixen, sensiblement 
en quantitats iguals entre bous i vaques, sola
ment la meitat dels primers solen ésser grassos 
l'altre meitat i les vaques en quasi totalitat solen 
ésser magres. Que un animal sigui gras o ma
gre, té molta importancia; la carn de una bes
tia magre no és tan digerible com la carn de 
un animal gras, i a més, aquesta última conté 
molt poca aigua de resultes del mateix engrei-
xament, ja que, com és sabut, el procés d'en-
greixament consisteix en substituir l'aigua que 
conté la carn per gotes de greix. 

Amb aquests antecedents, es compendrà 
que la millor carn és la de l'animal adulte 
ben engreixat; després la d'animal adulte 
magre, i per últim la dels animals joves ma
gres o grassos, segons el que d'aprop es tro
bin al terme de llur desenrotlle, i essent, per 
consegüent, la carn menys nutritiva la de ve
della més jove. 

Un quilogram de vedella val, per terme 
mig, 2'25; un quilogram de bou,'*2'25. Aque
lla persona que compra mig quilogram de 
bou, adquireix igual quantitat de principis nu
tritius que aquella altra que compra un quilo
gram de vedella. 

Per qüestions anàlogues, el Municipi ha 
dictat providencies a l'objecte que no es 
perjudiqués al públic. Hi ha el repès: és puni
ble afegir aigua a la llet; un vi de 16° hi ha 
molta gent que el converteix en 8° tirant-hi la 
meitat d'aigua. Però quant a la carn, el Mu
nicipi i el públic accepten voluntàriament que es 
venguin carns que solament tenen la meitat de 
valor alimentici que altres carns que es venen 
al mateix preu. 

Per a corretgir aquesta anomalía, a l'Ajun
tament li fóra facilissim: hauria de modificar 
solament la forma de tribut en la qual se 
grava les carns. Actualment, la forma de 
tributar és a tant el quilo, amb qual manera l'a-
bastídor se procura animals de poc pes, per
què tenint arrendades les pells i les menu-
deries, aquestes li són pagades a tant per peça 
i no pel pes, essent per consegüent ventatjós 
a l'abastidor sacrificar animals poc pesants. Si 
l'impost en lloc de ésser a tant per quilo, 
sigues a tant per cap, llavors el problema s'in
vertiria: els abastidors comprarien de prefe
rencia animals de molt pes (la qual cosa com
portaria que fossin adultes i grassos), per què 
el quilo de carn li resultés més ventatjós. 

Amb aquesta simple mida, que no faria 
baixar la recaudació d'escorxador, que l'Ajun
tament no perdria un cèntim, s'hauria resolt 
bona part de l'actual problema de les subsis
tències. Si ara es digués que els carnicers — 
diguem-ne tallers?— han rebaixat de dos rals 
el preu del quilo de carn, semblaria que 
aquest preciós i indispensable aliment (excep
ció dels vegeterians), base de l'activitat huma
na i de la millora social, se convertia en 
aliment assequible a totes les fortunes. 

Doncs, nosaltres oferim a l'Ajuntament la 
manera de poder don'ar una prova ben prác
tica, i ensems ben fàcil 'de realitzar, de què es 
preocupa d'un dels problemes més impor
tants de la vida ciutadana. 

M. ROSSELL I VILA 
Professor a l'Escol« Superior d'Agricultor* 
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La veu de les nacionalitats 

Pari en els albanesos 
Euzkadi, el diari nacionalista basc que es publica a Bilbao, fa els 
següents comentaris a un fascicle recentment editat pels nacionalis
tes albanesos que es troben a Suiça. Són interessants aquests co
mentaris, perquè posen de manifest la bona orientació dels naciona
listes èuskars que, davant la guerra d'Europa i com és natural en tot 
nacionalista, dirigeixen les simpaties llurs per la causa dels alliats. 

UN agrupament de patriotes albanesos 
m'han enviat un fascicle titulat L'Ale
manya i l'Albània, escrit per un d'ells, 

Faik Konitza, en nom de tots, en forma de lle
tra desclosa, dirigida a Herr Prof. Dok. Hans 
Delbrük, de la Universitat de Berlín. Aquest 
fascicle dels nacionalistes albanesos és del 
més alt interès en els presents moments, puix 
aclareix certes qüestions balkàniques que, per 
escassedat d'informacions directes dels propis 
interessats,se'ns presentaven quelcom fosques 
a nosaltres els occidentals. 

És sabut que, entre altres moltes preten
sions incompatibles amb els fets perfectament 
comprovats, el pangermanisme sosté la veri
tablement inoïda de presentar-se, en aquesta 
guerra, com el palladí defensor de les petites 
nacionalitats. Sobre aquest punt, ja han donat 
testimoni suficient Bèlgica i Polonia, Serbia i 
Montenegro! Ara, arriba Albania — una altra 
petita i antiga nacionalitat, una mica més pe
tita en extensió que Bèlgica, un xic més gran, 
però menys poblada, que Euskadi—a aportar 
el testimoni respectiu a aquest procés que tota 
h humanitat està seguint a 1'Alledeutschtum o 
pangermanisme imperialista. 

Comença el fascicle revelant 1' existencia 
d'un tractat greco-búlgar per al repartiment 
d'Albania, «tractat —diu Faik Konitza— sug
gerit, aprovat i garantitzat per Alemanya», i, 
després de protestar indignadament contra el 
brutal projecte de desmembrado de la nació 
albanesa, la més antiga dels Baikans, dotada 
de poderosa originalitat, distinta, per l'esperit 
i l'idioma, de totes les seves veïnes, pregunta, 
el patriota albanès al professor alemany, còm 
pot conciliar-se amb aquest projecte l'afirma
ció, feta per aquest professor a un redactor 
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del New-York American, de que, en la pre
sent guerra, Alemanya vol llibertar a les peti
tes nacionalitats. 

Segueix, després, l'autor revelant-nos els 
procediments «d'un caràcter particularment 
odiós» que íespecte de la nacionalitat alba
nesa ha empleat el germanisme durant la se
gona guerra balkánica i amb posterioritat a la 
mateixa. Destaca entre ells, com un episodi 
còmic, amb els seus voravius de tragedia, l'e
fímer regnat del flamant m' bret von Wied, 
enviat per la Prussià per a fer, com en la fau
la de les granotes, la felicitat dels albanesos. 

Se queixa, l'autor, de l'extremada simpli
citat de molts dels seus compatriotes que se
gueixen, encare, entoçudits en la xorca i 
perniciosa esperança que el germanisme 
triomfant hagi d'ésser el llibertador de l'Al-
bania. «La població albanesa — diu Faik Ko
nitza—no sab encare que els invasors li por
ten la servitut definitiva, i que els clarins ale
manys toquen la marxa fúnebre de l'antiga 
nació il·liriana, durant vint segles respectada 
pels cèsars romans, pels emperadors de Bi-
zanci i pels sultans». 

No puc fer resistencia al desig de traduir 
in extenso els darrers paràgrafs del notable 
fascicle de què tractem. Diuen així: 

«És evident que, per damunt de tot, Al
bania té la dissort de carèixer d'amics i de 
defensa i de trobar-se on se troba, fàcil presa 
en un camí important. Però té, també, una al
tra dissort, especialment davant dels ulls dels 
alemanys : la d'ésser molt petita. 

>No, senyor professor; jamai cap petita na
cionalitat deurà sa llibertat als alemanys. Con
sagreu un culte massa fervent a la quantitat 
per què us pugui interessar l'àtom. La vos
tra ètica és de les més curioses : radica en la 
ciencia dels números, i no és més que una 
branca de l'estadística. Per a vosaltres, les va
lors morals i la dignitat humana, com a coses 
en sí, no existeixen, ja que França no té més 
que quaranta mil·Iions d'habitants, enfront 
dels noranta millions de germànics que 
compten els imperis centrals, deduiu d'aquí 
que un francès val, escassament, la meitat 
d'un alemany. I, per altra part, un alemany 
equival, ell sol, a onze belgues. I un albanès 
no representa més que un quarantau d'un 
alemany. Còm, doncs, podreu interessar-vos 
per un poble que no representa més que el 
dit xic, o el gros, vostre? 

»I, amb tot, aquest mètode aritmètic de 
considerar els problemes de l'ordre moral té 
els seus inconvenients : moltes vegades ha fet 
fracassar tota l'habilitat de vostres diplomà
tics. Digué Bismark, una vegada : Iota la 

Bulgaria no val els óssos d'un granader po-
meranià.» I la Bulgaria d'ara ha provat que 
val, no els óssos d'un, sinó de molts milers 
de soldats alemanys. Un altre exemple histò
ric : els boers, atiats, des de Berlín, decla
raren la guerra als anglesos. Però, quan, des
prés de la derrota, el president Krüger, patè
tica i venerable figura de mendicant, va re
córrer a Berlín, li ensenyaren brutalment la 
porta. I, en pac, com podia esperar-se, el ge
neral Botha, en resposta a vostres recents sol-
licitacions per què els boers us fessin el 
jòc, tingué el gust d'ensenyar-vos la porta a 
vosaltres, donant a la vostra inconsciencia la 
lliçó merescuda.» 

OMIKKON 

Grònipues curtes 
La llei de castes 

E i s amos de vaixells fan un negoci im
mens, tant, que amb un any gual 
varies vegades, el valor del vaix' El 

govern, que ha subvencionat les comp; fits, 
navieres considerant que fan un servei nacio
nal, quan el negoci no era prou gros, i que, 
també considerant que els transports són un 
servei nacional, intervingué en la vaga de car-
rilaires, posant homes de l'exèrcit a la dispo
sició de les companyies, i fent així que els 
obrers perdessin la vaga, ara, que un gros in
terès nacional ho exigeix fortament, dicta un 
decret posant certes condicions als viatges dels 
vaixells mercants i dificultant la llur venda. 

Amb les restriccions posades pel govern, 
el tràfec de la península podia millorar, però 
cal fer constar, que el negoci dels naviers 
continuava essent enorme. 

Però els naviers són gent rica i tenen mol
ta gana, i quan l'ocasió es presenta no en tenen 
prou fent un gran negoci, un fabulós negoci, 
sinó que volen més i sempre més, i en aquest 
cas, encare que el país hi perdi, aquest país 
que abans els donava diners per a tenir una 
marina mercant propia, ells volen fer més 
negoci, volen aprofitar l'estat angoixés del 
món per a omplir més llurs borses. 1 han 
tractat amb el govern, i tot tractant han anat 
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venent vaixells i al final dels tractes el govern 
ha reculat. Els vaixells nostres, podran fer 
viatges entre ports estrangers, sense l'obliga
ció de tocar cap port de la península i 
els dipòsits en metàl·lic, en cas de venda, són 
suprimits. 

. I així, aprofitant-se de les necessitats del 
país, els naviers s'enriquiran més encare, però 
les industries aniran esllanguint-se, el carbó 
costarà un ull de la cara, els aliments que 
s'han d'importar s'encariran més, i la miseria 
i la gana aniran extenent-se cada cop més. 

I els naviers i el govern són patriotes, però 
són patriotes burgesos. 

Quina diferencia amb el tracte donat als 
obrers carrilaires, els quals, no obstant, esti
gueren sempre disposats, i ho manifestaren 
repetidament, a practicar tots aquells serveis 
que les necessitats primordials del país re
querissin! 

I quina diferencia entre les consideracions 
que es tenen als que fan un gros negoci i se'ls 
deixa continuar fent-lo més gros treballant per 
l'estranger ço que és aquí necessari i els hem 
ajudat a tenir, i l'absoluta desconsideració 
envers l'obrer, que morint-se de gana aquí, se 
li posen una pila de trabes per anar a cercar 
el pa a un altre lloc! 

Però hi faltava l'epíleg. I aquest el posà, 
diumenge, el governador de Barcelona, fent 
detenir als obrers forners que havien pres part 
en el miting en el qual s'acordà la vaga. Se
gons el governador els obrers no havien avisat 
a temps, però a més de que hi havia un avís, 
si bé condicional—i si els avisos així són o no 
vàlits, no és qui el governador per a decidir-
ho—la vaga no es proclamà general i per tant 
no considerant no vàlit l'avís, no s'havien de 
detenir aquells obrers. 

Però aquells pobres obrers no són més 
que obrers i no cal esser-hi gaire mirat amb 
ells. Els acaparadors de subsistències, els aca
paradors de blat que han escampat la gana 
pel país per a fer negoci, continuen passejant-
se en l'automòbil que els ha permès comprar 
l'extraordinari guany obtingut i no són mo
lestáis per ningú; per ells, el fet que el 
proveïment de blat en un país sigui un ser
vei de primera necessitat no té cap valor. 
Els que no poden menjar, els que es mouen, 
no per enriquir-se, sinó per a poder subvenir 
malament les necessitats més elementals del 
viure, aquests han de sofrir el pes de totes les 
lleis ben o mal interpretades, han d'aguantar 
totes les arbitrarietats, i com a primera provi
dencia han d'anar a la presó. El portar un 
obrer a la presó, mirat amb el prisma dels 
governs burgesos, dèu ésser una cosa de molt 
poca importancia. Les llàgrimes de les mares, 
les mullers i els fills dels obrers empresonats 
sense haver fet cap mal, no commouen. Quan 
els convé, els governs burgesos, no es cansen 
d'afirmar que tots tenim els mateixos drets i 
deures, però llurs accions, aquesta vegada, 
com altres vegades, com totes les vegades, 
demostren ben bé, que encare vivim en un 
règim de castes, que degut al llur esperit d'e
goisme i dominació, no hi ha el més petit res
pecte per la dignitat de la personalitat humana. 

I això és revoltant i vergonyós, molt ver
gonyós. 

RAMÓN D 'AI .ENTORN 

Els voluntaris catalans a França 
DEL voluntari Emili March, de Manresa, 

hem rebut una afectuosa lletra, de la 
qual volem extreure'n els principals 

paràgrafs. Després d'encarregar nos una mis
sió de caràcter particular, que gustosament 
hem complert, ens diu : 

«Donguem un visca Catalunya! ben fort, 
ben entusiasta; que arribi a l'esperit, al cor 
de tots els germans de la terra catalana!... 

»Vàreig allistar-me voluntari de la França 
pensant en el dret i la llibertat dels pobles. 
Per aquesta llibertat i per aquest dret, resolu-
dament, coratjosament, vàreig llançar-me a 
mprir o a vèncer. 

»Us prec que des de les benvolgudes pà
gines de LA NACIÓ feu present a tots els afi
cionats de l'escena catalana, i en particular 
als amics manresans, dels meus més fervents 
records... De tots me recordo i en tots penso. 

»I ara vui demanar-vos que, si us és pos
sible, m'envieu monòlegs que siguin repre
sentabas, puix aquí hem montat un gran es
cenari per a esplai de tots nosaltres, i, alter
nant amb cinema, cants i dances, jo n'hi re
presento algún, però com que ja he agotat el 
repertori que tinc, per això us demano que 
tingueu a bé enviar-me'n. 

»Gràcies, doncs, per endavant. Esperem 
tranquilament que arribi el jorn gloriós de la 
victoria, car serà en aquest dia que, personal
ment, podrem donar-nos la fraternal abraçada 
que amb aquestes ratlles us envio.» 

La precedent lletra, com la d'en Camil 
Campanya, com les de tants altres que hem 
llegit o publicat, demostren ben bé quin és 
l'esperit dels homes que lluiten per esclafar 
l'imperialisme germànic. La fè que els lluita
dors tenen només pot fer-nos creure, a nos
altres, en el triomf, total i absolut, de l'esperit 
que representen i encarnen les forces al·liades. 

* 

Tal com V Emili March ens demanà, li 
hem enviat una serie de monòlegs catalans de 
tots genres, això és: còmics i dramàtics. 

Hem d'agrair a aquest entusiasta voluntari 
l'enviu del séu retrat amb una coral i afectuo-
síssima dedicatoria a la redacció de LA NACIÓ. 

El nostre amic Camil Campanya ens es
criu donant-nos compte d'haver passat quatre 
dies—que li foren donats de permís—a la 
capital de França. Ens explica les atencions de 
que ha estat objecte per part de tots els socis 
del Centre Català de Paris i d'una manera 
molt especial d'en Pere Balmaña, Camil Font 
i J. Folguera. 

La tasca del Centre Català de París—diu el 
nostre amic—és lloabilíssima, puix amb el séu 
propi esforç sostenen a bon nombre de con
valescents i tenen apadrinats a trenta soldats 
del front, els quals es veuen atesos cons
tantment. 

En Campanya, l'amic entusiasta i ferm na
cionalista català, ens anuncia la propera marxa 
cap el front de guerra. Que una bona sort 
l'acompanyi, amb tota l'ànima li desitgem! 

* * 

EI nostre amic el doctor Solé i Pla, que amb 
tant d' entusiasme ha promogut aquesta campa
nya en pro dels voluntaris catalans, ha rebut la 
lletra següent: 

«Molt amic nostre i car compatrici : L'August 
Oller i jo us enviem aquestes ratlles pera donar-
vos noves nostres, i creiem serà per a vós una 
satisfacció. 

Bon compatrici, dec dir-vos que de salut per 

aquí anem bé, i esperem que a vosaltres la pre
sent us trobi igual. 

I bé, ara parlem de la famosa guerra, de la 
qual crec que aviat ne sortirem victoriosos, anor
reant aqueixa raça maleïda, com ja començàrem a 
fer-ho en les heroiques jornades del 9 de maig, 
16 de juny i 25 i 26 de setembre de l'any passat. 

Tots dos estem segurs d'interpretar el pensa
ment dels noslres companys dient-vos que dels 
llorers conquerits en fem ofrena a Catalunya. 

Us repetim que els enemics de la llibertat en 
servaran un bon record de nosaltres, per sempre 
més, sense jamai poder-se'n aixecar; solament un 
detall : heu de pensar que cada vegada que hem 
pres l'ofensiva ha estat per a ells un veritable 
martiri, quedant les trinxeres plenes de carn ger
mànica, i a nosaltres només un per aquí, un per 
allà; naturalment, sempre en cau algún en mig 
de tants; això és inevitab'e; qui oli remena, les 
mans se n' unta; a tot arreu passa igual; qui no 
vulgui pols, que no vagi a l'era. 

Nosaltres, catalans, per nostra dignitat, hem 
hagut de sofrir molt; per defensar nostre dret 
de ciutadans, hem passat nits sense dormir, dies 
sense menjar; ni una hora de repòs, mig morts 
de set i aniquiláis pel cansament; i us hem de 
dir que estem sempre aixerits i disposats a llui
tar fins a l'últim moment. La bravura i l'ergull 
de la raça no ens deixen mai; som nats i pastats 
sempre iguals els fills de la nostra terra; i Cata
lunya ha estat, és i serà la mateixa eternament, 
i visca Catalunya! 

Aquest és el crit de brega dels braus catalans 
defensors del dret, de la llibertat i de la civilitza
ció. Us l'adrecpm a vosaltres i a la patria enyo
rada. 

Vostres amics i segurs servidors 
August Oller Juli Comerma 

ID ü 

Correu de Catalunya 
Figueres 

EN la sessió que el nostre Ajuntament ce
lebrà el passat dimarts dia 18 de l'ac
tual, amb assistència d'un nombrosís-

sim públic, frelurós de conèixer el resultat de 
la sessió, fou aprovat, per catorze vots con
tra tres, el Missatge que a l'Ajuntament fou 
entregat, el dia de cap d' any, amb motiu de 
la Diada de la Llengua Catalana. 

Són d' elogiar els bells parlaments dels 
companys nostres Pujulà, batlle de Figueres; 
Ventura, Jordà, Cusí i J. Teixidor, en defensa 
de 1' idioma de Catalunya i refutant les befes 
i atacs inferits a la parla nostra per tres com
petidors d'en Royo i Villanova, per a més ver
gonya, figuerencs, però amb la particularitat 
d'ésser molt discutible el verb castellà de que 
algún d' ells fa ús... 

Figueres, i, amb ella, tots els bons nacio
nalistes, podem estar ergullosos de 1' acord 
pres en honor de la patria catalana. 

J. NAVARRA 

S. CARBONELL I PUIG 
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LA setmana passada, la concurrencia a les bi
blioteques a l'aire lliure que són els kioscs 
que vénen periòdics, sobre tot, els de les 

Rambles, era augmentada, denotant les converses 
vives i els mots feridors com dards un estat espi
ritual imprecador. Era que els llegidors s'adona
ven i comentaven uns gravats en els quals s'hi 
veia la Xirgu'ballant amb «toreadors», vestida de 
flamenca, tal com en divertiments andalusos se 
balla : ben agarrats. 

Catalunya l'hagi perdonada, pobreta! 
Tant de bò, si la Xirgu hagués sentit els co

mentaris que els bons obrers feien! Pot ésser 
que s' hauria redreçat. Hauria vist que encare hi 
ha esperits catalans que s' enfaden i protesten 
pensant que aqueixos sentiments irats la torna
ran a Catalunya. Nosaltres ja no ens enfadem. 
Ens fa llàstima, pobreta! Ara, el que sí li pre
guem és que, com a artista de teatre, no hi torni 
a Catalunya, que no hi vingui a descatalanitzar. 
Que balli, que balli! 

Ella, i altra gent de teatre, que han malmenat 
l'escena catalana, i que tant de mal han fet a la 
nostra Catalunya. I força altra gent que no hi te
nen res que veure amb el teatre, també. Que ba
llin tots. Cap per avall. 

* * 

LA NACIÓ vol fer una proposició a l'Ajunta
ment de Barcelona. Ja sabem que no se'ns farà 
cas. LA NACIÓ, però, demana als regidors que 
llegeixin. 

Proposa LA NACIÓ : que a cada tinència d'al
caldia s'organitzi com cal un negociat, una ofi
cina, una secció, amb el comès especial de des
patxar tota mena d' expedients de pobresa, d' in
coar-los, curant-se d' obtenir tots els documents 
que els han de formar, procedeixin d'allà on sia, 
de les oficines que es vulgui. 

Cap senyor conseller de la ciutat pot ignorar 
els nombrosíssinis casos en que es veuen els 
ciutadans per a justificar la situació en que es 
troben amb el fi d' acollir-se a drets que la llei 
concedeix; i cal que sàpiguen els dits senyors 
consellers de la ciutat que aqueixos expedients 
són, quasi sempre, molt complicats; que els que 
els han d' obtenir mai saben a què atenir-se; que 
el despatx de tais expedients és interminable; que, 
com que són pobres, encare que sien ciutadans 
en la plenitut de tots els drets, són tractats, en 
tots sentits, amb grossa desconsideració; que 
han de perdre jornals i més jornals i gastar ex
cessiva paciencia, i, de més a més, si d'una faiçó 
o altre volen sortir-ne, tot i essent pobres, han 
d'untar les rodes, única fíiçó de no tornar-s'hi 
boig de tant anar [i venir, i de no veure re-
meiat el trasbalsament que 1' obliga a fer valer la 
seva pobresa per a apaivegar el contratemps fa
miliar que li angoixa la vida. 

Això, aqueix negociat d'expedients de pobres 
a cada tinència d' alcaldía, a l'Ajuntament no li 
costaria despesa, i seria, considerant-ho de tots 
els punts d'obir, un grandíssim bé. Hi ha, a 
l'administració municipal, elements burocràtics 
sobrers per a, sense augmentar nòmines, orga
nitzar el servei. Aqueixes oficines curarien d' en
terar als ciutadans de la ciutat de la mena d' ex
pedient que li caldria en cada cas determinat, 
i s'encarregarien, per tal d'ésser per a pobres, 
per a expedients de pobresa, d' obtenir de tota 
mena d' oficines els documents que caiguessin. 

Tots els dies de festa al matí, de dèu a una, 
aqueixa oficina hauria d' estar oberta al públic 
per a rebre'n encàrrecs i entregar-li expedients 
termenats. 

La bona gent passa un calvari, perd força di
ners i sofreix una grosíssima humiliació en ha
ver de procurar-se un expedient per a 1' objecte 
que sigui. 

No cal dir que haurien d'ésser empleats hono
rables els que curarien d'aqueixes tasques, i l'A
juntament hauria d'inculcar-los que els ciuta
dans, pobres o rics, indistintament, són els se
nyors sobirans, dels quals ne són funcionaris els 
empleats municipals. 

Notes del viatge 
Constitució 

PODEM sentir-nrs satisfets al veure —després 
de la campanya iniciada en aquesta sec
ció per a conseguir V agrupament social 

dels viatjants catalans — els fruits que n' han re
sultat i que, sens dubte, han de dur-nos a la con
secució de nostres ideals. Bona prova d'això és 
V haver conseguit somoure I' opinió de la massa 
dels viatjants —que, per dissort, anava camí d'a-
nul·lar-se —, fent-la reviure, lliurant-la del pessi
misme que I' aclaparava i portant-la novament a 
fer valer llurs drets en el concert de les reivindica
cions socials. 

Tenim gran fè en aquesta actuació, i ens en
coratja per a tirar avant, omplint-nos d' entusi s-
me, el veure com han anat responent nostres 
companys, com per arreu s'han oït veus ani
mant-nos a seguir nostra empresa; fa goig mirar 
aquestes nombroses adhesions que hem anat re
bent, entusiastes totes, significadores del conven
ciment dels que les envíen de la importancia de 
la feina que cal fer; i estem segurs que alentorn 
nostre s' hi agruparan benvolguts companys ple-
tòrics d'idees i bategants d'entusiasme. 

Digne coronament d' això ha estat el que el 
Centre de Dependents del Comerç i de la Indus
tria, cap i casal dels dependents de Catalunya, es
coltant nostres clams, hagi deixat sentir la seva 
veu prestigiosa, identificant-se amb les necessi
tats nostres, i, ple de germanívols sentiments, ens 
hagi obert de bat a bat ses portes i els seus bra
ços protectors, per tal que, en son si amorós, pu
guem desplegar nostre programa i veure un dia 
satisfetes nostres legítimes aspiracions. 

Ens plau en gran manera que una entitat de 
tan alta cultura s' hagi adonat de nosaltres i ens 
ofereixi sa propia organització perquè puguem 
actuar tot seguit sense haver de passar els 
contratemps que necessàriament dèu passar un 
organisme novell. Ens ho donen tot fet: com
pleta autonomia en nostra actuació, i efectivitat 
a nostre programa, això és, satisfacció, de mo
ment, de les necessitats més precises, com són : 

1. Auxili en cas de cessantía 
2. Socors en cas de malaltia o mort 
3. Borsa del Treball 
4. Oficina jurídica consultiva 
5. Comissió Permanent de Relació i Treball. 

Aquesta és una de les bases més transcendentals 
per a l'execució dels treballs que cal fer per a re
soldre el problema del millorament social nostre. 

No volem fer-nos ressò de les insidies de què 
fan arma per a combatre nostra actuació honrada 
una part petita dels companys de treball nostres, 
plens de recel i malevolença, perquè llur actitut 
ens prova que són uns pobrets d' esperit, que no 
poden capir la importancia de nostra organitza
ció. Aquests són els sense ideals; els detritus que 
hi ha en tots els estaments, els quals, incapaços 
de concebir res noble, s'entretenen dificultant la 
feina dels tot coi, dels convençuts. 

Es, doncs, ja hora, companys viatjants, de po
sar fi a les discussions; després de l'oferiment del 
Centre Autonomista de Dependents del Comerç 
i de la Industria, cal entrar, de ple, a la palestra, 
i perquè ningú hi pugui veure nuvolositats, cri
dem a plena veu, el cor nèt i el cap alt: 

Viatjants catalans, hora és ja que plantem la 
bandera nostra en ple camp, a ple sol, que la pu
rifiqui dels esquitxos que puguin tacar-la; onejant 
als quatre vents perquè a tots ens serveixi de guia 
en nostra actuació. Qui se senti fort i amb ganes 
de fer feina, que s' hi atanci, i tots plegats forma
rem, al séu peu, un bloc indestructible. 

Per tant, des d' ara, podem ja enviar nostres 
adhesions, engroixint les llistes de socis del Cen
tre Autonomista de Dependents del Comerç i de 
la Industria, perquè, tot seguit, quedi constituida 
la nostra Secció de Viatjants i puguem entrar de 
ple a la vida activa i de lluita per l'assoliment de 
nostres idealismes de social redempció. 

IGNASI QUAL 
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fajada vegada que una qüestió social se 
Kj) planteja; cada volta que un ofici qual

sevol se creu amb dret a demanar un 
augment en el sòu o un mellorament en la jor
nada o forma de treball, tots els nostres homes 
qui de la vida no'n coneixen més que la super
ficialitat de les coses i que no precisen cercar 
els elements necessaris per al sosteniment 
d'una familia, s'escandalitzen i fins s'horro
ritzen de les seguides demandes per part dels 
obrers. 

Quan el capital demana, tothom hi posa el 
coll, tot és just, sincer, justificat, noble, legal. 
Demanen bons a l'exportació, port franc, de-
pòsils francs, zones neutrals o el que sia, i tots 
acudim en son apoi, malgrat saber que la fina
litat d'elis al demanar és per a un major be
nefici industrial, i no pas per a un mellora
ment general. Ens consta, emperò, que hi hau
ria més treball, que caldrien més braços, i tots 
hi cooperem. 

Demana l'obrer un mellorament que pre
cisa, i tots els estaments conservadors, totes 
les forces capitalistes, per sistema, a cegues, 
neguen rodonament tota aceptado, menys-
preuen les organitzacions obreres que abans 
han requerit per a profit propi, i els represen
tants de l'Estat, que hauria d'ésser iempara-
dor de tot dret, en molts casos, empresona 
als que creient en una Constitució se permeten 
exposar als companys tot quant estimen més 
pràctic dintre la legalitat per a fer triomfar el 
séu anhel de justicia. 

Els conflictes d'ara són excessivament jus
tificats, en el que's refereix a la banda dels 
obrers, per a que poguessen oposar-hi la pas
siva i a voltes arbitraria acció dels elements 
conservadors; calia donar-hi un caient que no 
resultés antipàtic al poble, que sent les penes i 
fadigues dels treballadors, que amb els guanys 
actuals no poden subvenir les necessitats de la 
familia. Negar-se a accedir a les demandes 
obreres, ja és massa gastat, perquè és el de 
sempre. I s'inventà que al negar-se a les de
mandes, tot i regoneixent-les justificades, s'hi 
afegiria una petició al Govern d'intervenció di
recta en la qüestió de les subsistències que oca
sionés una baixa en els queviures. 

Aqueixa petició, feta després de diferents 
reunions de ^notables*, ens produí una forta 
depressió en el sentit social i polític, car si 
l'acord ho fou de bona fe, ens prova una gran 
ignorancia en els que hi contribuireu, puix 
desconeixerien l'organització política de l'Es
tat espanyol; i si fou per a passar temps, pro
baría una ignorancia completa de les necessi
tats socials, car la fam no pot esperar les de
cisions d'uns organismes que mai se decidei
xen quan de coses necessàries se tracta. 

Rebaixar els drets d'entrada del blat, seria 
atentar a l'esplèndid negoci dels bladers de 
Castella, que no són precisament els agricul
tors, a qui també escanyen, sinó uns quants 
polítics de Madrid dels niés influients; rebaixar 
els drets del sucre i prohibir l'exportació, seria 
minvar el negoci d'uns altres quants polítics, 
i per a contestar a tot això, no'ns cal més que 
recordar no haver-se pogut arribar a un trac
tat amb Cuba, que tant ens convindria, per no 
lessionar els guanys dels accionistes de la Ta
bacalera. 

Els fets, la realitat de la vida, faran suara 
que els obrers no puguin deixar-se enganyar. 
El pà i tot el que compra i precisa, no baixa 
de preu. Els capitalistes hauran de regonèixer 
la necessitat d'atendre en el degut al seus tre
balladors, car si els han pujat de preu les pri
meres matèries i no han tingut altre remei que 
acceptar-ho, com una necessitat innegable, 
hauran d'atendre les de l'augment de la mà 
d'obra, que si sempre és digna de consideració, 
actualment és mereixedora désser atesa.—F. 
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Acció Catalanista 

T AL com estava anunciat, el passat dissabte 
tingué lloc vn el Casal Catalanista del 
Districte X la tercera conferencia de la 

serie que l'esmentat Casal té organitzada. 
Anà a càrrec del nosire amic J. ürant i Sala, 

el qual diserta sobre el tema: Cooperativisme 
renovador». 

Després d'unes breus paraules del president 
del Casal presentant al conferenciant, aquest co
mença saludant als presents i manifesta que tota 
vegada que's troba en una entitat d'Unió Catala
nista, la seva disertado tindrà caràcter íntim. 

Parla de la nostra comunió nacionalista fent 
historia de les Bases de Manresa i regoneixent 
que, tenint en compte la circumstancia de temps, 
aquestes, des del punt d'cbir patriòtic, eren veri
tablement avançades, puix fins s'hi consigna
va entre altres coses el dret de Catalunya a 
acunyar moneda, exèrcit voluntari, contribució 
progressiva, etc. Més, en canvi, des del punt d'o-
bir económico - social aquestes proclamacions 
eren essencialment burgeses i antilliberals. 

D'això n'és prova el fet que molts dels ho
mes que promulgaren aquelles bases s'inhibi
ren de fer cap proclamació que tendís a la con
secució d'un estat social més elevat en el qual 
no hi fós possible l'existència de la miseria. Prova 
n'és també aquella base en la qual s'estipulava el 
manillatge de l'Estat i Catalunya amb f església 
Catòlica-romana. 

Aquest pecat d'origen és el que ha fet que 
molts elemeets lliberals s'hagin inhibit fins fa poc 
d'mtegrar el catalanisme el qual no és pas un 
partit polític més, sinó que és un moviment gene
rós encaminat a la Uiberació d'un poble oprès. 

La constitució de «Progrés Autonomista» fou 
un dels primers pasos vers la lliberaiització del 
catalanisme; lliberaiització que plenament s'ha 
assolit amb la promulgació dels principis con
tinguts en en el Missatge aprovat el 3 de Gener de 
l'any passat. Amb l'incorporació d'aquests prin
cipis a l'ideologia de l'Unió Catalanista aquesta 
s'és rejovenida. El séu catalanisme ha assolit un 
grau més de perfecció. La síntesi d'aquest nacio
nalisme integral és la següent: puix la nació 
la formen els homes i no pas solament les mun
tanyes, els boscos, els rius, les valls, etc., estimar 
la nació, voler el séu bé, vol dir estimar i voler 
el bé dels homes que la constitueixen. 

1 la nació l'integren no solament els naturals 
d' ella sinó també tots aquells homes que venint 
d'altres terres s'adapten a la faiçó d'ésser d'aquells 
naturals. 

No és, doncs, patriota aquell que fomenta, o 
s'inhibeix de combatre, totes aquelles angunies, 
misèries, dolors que els homes de la patria 
pateixen. 

Això ens explica com aquells pseudo-patriotes 
que menyspreuen les actuacions que tendeixen a 
la consecució del benestar material dels catalans 
no hi volen saber res amb aquest nacionalisme i 
s'han eixoplugat sota la bander.a d'una agrupació 
burgesa, detentadora del benestar dels catalans, 
deteníadora del benestar de Catalunya, que és 
la Lliga Regionalista. 

Glosa els punts més essencials del referit Mis
satge, remarcant el séu republicanisme pel fet de 
no acceptar la forma de govern hereditaria i fa 
especial menció de totes aquelles proclamacions 
de caràcter socialista. Fueteja arrib sòlids argu
ments la propietat privada de la terra. Els homes 
—diu—tenen tots iguals drets a viure llurs vides, 
a satisfer llurs necessitats. 1 aquestes no poden 
pas ésser satisfetes sense aplicar el treball de 
l'home als elements naturals; elements que no 
existeixen pas per a uns determinats homes, sinó 
per a tota ía humanitat en general. 

Per tant, els homes tenen tots igual dret a usar 
la terra, perquè tots, pel sol fet de venir al món, 
tenen dret a viure, i qualsevol conveni que negui 
aquest igual dret a 1 ús de la terra, èl dret a la 
vida, és immoral. 

Regoneix la bondat de la funció essencial en 
sí, puix consisteix en la circulació de la ri
quesa, circulació necessària per què aquesta 
no s'estanqui i continuí produint-se. Més, aques
ta funció, a mida que el món va progressant, déu 
ésser socialitzada, com deuen ésser socialitzades 
otes les activitats humanes. Per això, el comerç 
ndividualista serà substituí't pel comerç socialis-

tria individualista per la industria socialista, això 
és, la cooperativa de producció. 

Aquell cooperatisme la única finalitat del qual 
és repartir, a fi d' any, uns beneficis tan grossos 
com se pugui entre els socis cooperadors no és 
pas el veritable cooperatisme. No és altra cosa 
que una modalitat de l'industrialisme i el mer
cantilisme, constituits a base de la concepció in
dividualista de la societat. Gràficament, aquest 
cooperatisme no és altra cosa que un burge-
sisme de blusa. 

El veritable cooperatisme, el cooperatisme 
renovador, no és aquell que aspira a repartir a fi 
d' any entre els socis cooperadors una quantitat 
de diners tan grossa com es pugui, sinó que és 
el que anhela i treballa per un estat social més 
elevat en el qual no hi sigui possible 1' existencia 
del vici i la miseria, provinents d'una desigual 
distribució de la riquesa. 

Entusiastes i merescuts aplaudiments premia
ren 1' aciençada tasca del company Grant i Sala, 
de la qual la present ressenya n' és un pàlid re-
flexe només. — R. 

Ja, això és, la cooperativa de consum; i la indus 

Buenos Aires 

HEM celebrat, en el VIII.è aniversari de la 
seva implantació, la festa de les lletres 
catalanes. El que això escriu serva, en

cara, la visió esplendorosa de ¡a festa magna i 
tem no reflectir-la, com li fóra grat, en el paper. 

En l'absencia voluntaria de la Patria que és 
anhel de nova vida i ansies de millorament social 
o en l'èxit forçat que és rebeldía de l'esperit contra 
lleis atentadores al dret de llibertat, els catalans 
sentim arreu i a totes hores la pruitja ./exterio
ritzar els nostres sentiments patriòtics, l'amor a 
les coses excelses, al culte a la bellesa en totes 
ses manifestacions i el desig fervent de depurar 
la nostra ànima sedenta de noves llums. Aquesta 
fretura que sentim per les coses belles és la 
que ens mena a la festa dels Jocs Florals, festa de 
Patria, de poesia, d'art i de bellesa. 

L'amplitut del Teatre Buenos Aires era ben 
aprofitada pel públic selecte que l'omplia de gom 
a gom. Ni una llotja per omplir, ni una butaca 
deserta. 

L'aspecte de la sala era bellíssim. Gentils 
damiseles luxosament habillades, lluïen, entre 
l'albor pura dels vestits, les cintes catalanes que 
enllaçaven ramells de flors naturals, bell present 
que la comissió de festes els feu i que ostentaven 
totes amb ergull damunt llur pit pantejant. 

Les cares vessaven satisfacció i en els somriu
res francs, diàfans s'hi reflectia el viu plaer que es 
fruía en l'ambient sadollat de fragàncies i dolce
ses. Les converses entusiastes, els cors bategant 
delitosos, les cares robustes i serenes, el plàcid 
burgit del moviment espectatiu, tot ens parlava 
de Patria, to-i ens deia que alli dins un fragment 
del cor de Catalunya hi palpitava. L'esperit català 
regnava amb tota llibertat. Ni un àtom enterbolia 
la puresa magnificent de la gran festa. Catalunya 
s'expandia lliurement... triomfalment... 

El jurat pren seient a l'escenari. El president 
del Casal Català, senyor A'gueró, pronuncia uns 
mots solemnials i la festa queda oberta. Seguida
ment el venerable i meritíssim mestre en Josep 
Rodareda, qui presideix el jurat, llegeix el 
discurs de consuetut. Evoca els primers temps 
dels Jocs Florals, refereix anècdotes, i amb" parau
les senzilles, però fervoroses, entona un himne a 
la llibertat de Catalunya. És aplaudit. 

A continuació el secretari, Àngel Toixader, 
dóna a conèixer la memoria reglamentaria. Canta 
les belleses de la Patria i desprès d'un lleuger 
estudi analític de les composicions premiades 
passa a descloure el plec que conté el nom de 
l'autor premiat amb la Flor Natural atorgada a la 
composició: «L'amor del sol», lema: «Rapsodia 
heroica» i resulta ésser d'en Julià Molinari el qual 
passa a recollir e' premi en mig d'un entusiasta 
aplaudiment. 

El poeta va a cercar l'escullida que serà pro
clamada regina de la festa, i li ofereix la flor 
Espectació en l'auditori. De prompte la banda 
llença a l'aire les notes d'una marxa triomfal, i 
pel passadiç central de la platea apareix del braç 
del poeta l'augusta damisela seguida d'una es

plèndida cohort, al mateix instant que una ovació 
unànim saludant-les, ressona pels àmbits del 
teatre. 

Ja en la graderia regia, és proclamada Reina 
de la Festa la senyoreta N' Antonia Vall i Esca-
sany i ocupa el soli que li està reservat. Memo
rable instant. L'aspecte que ofereix l'escenari és 
magnificent. La Reina, radiant i esplendorosa, 
presideix el conjunt de bellesa que, com garlanda 
de roses blanques, forma la cohort en el marc 
escènic. El sòl curull de flors i de verdor dóna la 
grata impressió d'un jardí meravellós on floris
sin nimfes alades... 

En Julià Molinari recita la seva poesía, i al 
finalitzar sent un estrepitós aplaudiment. 

l.er accèssit a la flor: «Anhel Humil» de la 
qual és autor en B. Ramentol. És llegida la bella 
poesía i obté, ben merescudament, els honors de 
l'ovació. 

Guanya l'accèssit segon en Faust Casals i Bové 
amb la composició: «Oda Eterna', lema: «Ruïnes 
noves de l'Amor» que llegeix, com ell sab fer-ho, 
d'una faiçó magistral. Es fortament aplaudit. 

La viola és concedida a la poesía: «A "una 
germana de la caritat» i l'accèssit: «A la Fè - lema: 

Qui sàpigues cantar-te » abdues d'en Joan 
Santamaría. 

Obté l'englantina en J. Ramentol per la vibrant 
composició: «Parlem de Patria», lema: «Cantem 
1 hermosa Patria» de pensament enlairat i forma 
originalíssima. Obté una ovació entusiasta. 

Primer accèssit: «Redempció» d'en Teodor 
Banús i Grau. Segon: «La cançó de l'emigrant» 
d'en Faust Casals, i tercer accèssit: «A Barcelo
na» d'en Bartomeu Sabadell. 

Premis extraordinaris: Copa del Consistori: 
«La Tragedia d'en Tarallà», lema: «Sentiment» 
autor, Llúcia Subirachs Cunill. Guanya l'accèssit 
en M. Bandranas Pala. 

Premi del president del Casal Català al millor 
sonet: LI. Subirachs-Cunill. Accèssits: Bartomeu 
Sabadell, M. Balmas ¡Jordana i Jaume Bonell. 

Premi dz l'Orfeó Català al millor himne a la 
senyera: Faust Casals i Bové. Accèssits: Teodor 
Banús i Lluís Ros. 

Premi de l'Agrupació de Propaganda Catala
na: Gracieta B. de Llorens. Accèssits: B. Ramen
tol i M. Balmas. 

Premi del Centre Català de Rosario: Barto
meu Sabadell. Accèssit: Juli Figueras. 

Premi del Centre Català de Montevideo: Faust 
Casals i Bové. Accèssit: Llúcia Subirachs. 

Premi del Centre Català d'Assumpció, Para
guay: Jaume de Mur i B. Accèssit: Joan B. Ale
many i Borràs. 

Premi del Centre Català de Mendoza: Gracieta 
B. de Llorens. Accèssit: Jaume de Mur. 

Premi del Centre Català de Córdoba: Teodor 
Banús i Grau. Accèssit: F. Casals i Bové. 

Com a homenatge a la memoria de l'inspirat 
poeta en Jaume de Mur, guanyador de' Premi del 
Centre Català d'Assumpció i l'accèssit del de 
Mendoza, la concorrencia s'alçà a peu dret res
pectuosament. 

Quan es donà a conèixer el veredicte del pre
mi de l'Orfeó Català, un aplaudiment entusiasta 
l'aculli, renovant-se amb més força a l'aparèixer 
la triomfal senyera de l'Orfeó portada a l'escena
ri. Sota els plecs seus, el poeta premiat i notable 
rapsoda en Faust Casals, recità l'cHimne a la 
Senyera», lema: «Desfets els amples horitzons...» 
encomanant les seves estrofes virils una impressió 
de joia que's traduí en ovació formidable... de
lirant-

El parlament de mercès del mantenedor i 
fervent catalanòfil, en Rafel Ruiz i López, bella 
glosa de la trilogía: Amor, Patria i Fè, valgué al 
séu autor l'aplaudiment general del públic i mol
tes felicitacions. 

La festa de les lletres catalanes havia termenat 
en el séu primer període, puix a la nit, i en el 
mateix teatre, s'hi celebrà el gran festival artístic 
en honor de la Reina, cort d'amor, poetes pre
miats i Jurat calificador, que constituía un veri
table esdeveniment. 

L'Agrupació d'Art Escènic del Casal, repre
sentà la xamosa comedia d'en Pompeu Crehuet: 
«Flors i violes». 

Citar els noms dels que més es distingiren 
fóra quelcom difícil, puix tots ells treballaren 
amb molta seguretat i amor, fent una creació de 
l'obra. Poques vegades hem vist un conjunt d'a
ficionats tan excelent. Esperem veure'ls en obres 
de més empenta per a manifestar nostre definitiu 
juí. En «Flors i violes» es portaren com actors 
de professió. 

Les demés parts de la vetlla anaren a càrrec 
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del prestigios Orfeó Català que desgrana un pro
grama selectíssim amb la perfecció a què ja ens té 
acostumats sots l'experta batuta del séu mestre 
en Josep Vilatobà. 

L'Agrupació de propaganda Catalana, féu im
primir, elegantment, la poesía guanyadora de la 
Flor Natural i a la nit fou oferta a la concor

rencia per gentils senyoretes, a benefici de la 
benemèrita i mai prou ben alabada Associació 
Protectora de l'Ensenyança Catalana. 

Es de lloar altament aquest generós acte pa
triòtic de la novella entitat del «Casal» i ens plau 
significar-ho des de LA NACIÓ. 

H. NADAL I MALLOL 

Els conflictes socials 
EL BARBERS DE SANT ANDREU, 
SANTA EULÀRIA I LA SAQRERA 

UNA setmana més fa que dura aquest con
flicte i cap variació, en el séu estat, s'ha 
presentat. LIn dia d'aquests els obrers 

han de reunir-se, però es creu que acordarài se
guir sostenint la V8ga, com fins ara. 

La Societat d'obrers barbers d'aquestes bar
riades, en vista de la demanda que li havien fet 
els vaguistes paletes, han accedit, mentre la vaga 
d'arjuests darrers no estigui solucionada, a esta
blir, en les barberies col·lectives, uns abonaments 
econòmics per a ús de tots els paletes en vaga. 
Realment aquest estament obrer es mereix l'aten
ció amb ells suara tinguda, puix tots els seus 
components han correspost, amb llur entusiasme 
i apoi, a l'èxit dels establiments col·lectius. I això 
és digne de tenir-ho en compte, sobre tot a' pen
sar que són algunes les societats obreres que res 
han fet pel sosteniment d'aquells establiments 
col·lectius pels vaguistes obrers instal·lats. 

ELS FLEQUERS 

Com anunciàrem la setmana passada, aquest 
conflicte plantejat segueix el séu curs, essent en 
nombre d'unes trenta cases les que han firmat, 
treballant-hi, per tant, els obrers. Les cooperati
ves han firmat totes. El dilluns passat foren de
tinguts els obrers que composen el comitè de 
vaga, ço que no ha servit per a res més que per 
a excitar més els ànims, havent un fort corrent 
optimista de vèncer definitivament, si segueixen 
persistint com fins ara en llur actitut els vaguis
tes. El míting que devien celebrar el dimecres 
no pugué efectuar-se, car a 1' hora anunciada fou 
invadit el local per la policia, la qual portava or
dres del Governador per a sospendre'l per il·le
gal, a judici d'aquella autoritat. 

ELS LAMPISTES, LLANTIERS, COURERS 

ILLAUNERS 

Són en nombre de cinquanta les cases que 
han firmat, havent-n'hi de molt importants, es
sent les darreres que ho han fet les següents : 
Ricard Coromina, Torner, Pol i C. a , Josep Gau
di i Francesc Romeu. Segons impressions rebu
des en el Sindicat d' aquests rams, a les cases 
que han firmat i ja treballen no hi ha cap esquirol 
i això se pot fer extensiu fins a les cases que no 
han firmat. És ben ferma i resoluda la determi
nació presa d'emigrar abans que tornar al treball 
en les mateixes condicions. Els empresonaments 
preventius en aquests últims dies han augmentat. 

ELS PALETES 

Són alguns els patrons que haurien firmat les 
bases, però com que un dels acords dels obrers 
és no fer la vaga parcial, sinó total, per això se
gueix igual que la setmana passada. El míting 
que celebraren el dimarts fou imponent, acudint-
hi tot I' ofici en pes. Feren ús de la paraula tots 
els individus del comitè de vaga, pronunciant 
enèrgics parlaments, que foren escoltats amb 
atenció i aprovats tots amb demostracions d' en
tusiasme. Feu també ús de la paraula un obrer 
per a explicar 1' arbitrarietat material de que fou 
víctima, a V examinar una obra per a enterar-se 

de si hi treballaven esquirols, barrant-li el pas el 
burgès amb un revòlver als dits i demanant au
xili amb un xiulet, per a defensar-se així d'un 
acte de «coacció». El company Molins, que pre
sidí, feu el resum dels parlaments, acabant el 
míting amb un crit unànim de visca la vsga! 

fcLS FUMISTES I SIMILARS 

Sabem que els obrers fumistes havien de te
nir una entrevista amb els burgesos, el resultat 
de la qual, a hores d' ara, encare no sabem. La 
vaga continúa de la mateixa manera, amb el cri
teri unànim de persistir fins a vèncer. 

ELS FUNDIDORS DE FERRÉ 

Són moltes les cases que firmarien, però no 
ho fan per hiver-los amenaçat uns quants acapa
radors amb negar-los les primeres matèries, pri-
v»nt així que es pugui reanusar el treball. 

p*p Els metal·lúrgics, presidits pel company 
Ramón Bertran, el dimecres passat, celebraren 
un míting per a donar compte del curs del con
flicte, prenent-hi part els companys Mareé, Marí 
i Sàichez pels mecànics, Costa i Marín pels fun-
didors de ferre, Durban i García pels llantiers, 
Pagès pels fumistes, Garajo pels carrilaires, Mo
rales pels metal·lúrgics de Cornellà, i feu també 
ús de la paraula el company Castellà, qui actua
va de senzill espectador només. El president re
sumí els discursos, donant per acabat l'acte, amb 
t! acord unànim de continuar la vaga. Tots els 
oradors feren acte de protesta contra les autori
tats, l'acció de les quals, parcialíssima, perjudica 
en gran manera la victoria del proletariat; tots 
advocaren per abandonar P ofici, si no podien 
emigrar, abans de cedir a les exigències dels pa
trons; es posà de manifest tamDé la faiçó de pre
cedir de la casa Damians, que prou pena té d'és
ser la propietaria de «la casa de la bola», la qual 
constitueix un atentat als sentiments artístics del 
tranquil vianant. L' entusiasme fou encoratjador, 
ço que fa esperançar que el triomf serà un fet. 

ELS CARRILAIRES I ELS MARINS 

Hem rebut un Manifest, adreçat a l'opinió pú
blica, en el qual expliquen el malestar que fins a 
ells també arriba, motivat per l'encariment de 
les subsistències, i anuncien un míting, que de
gué tenir lloc el passat dijous, per a exposar la 
situació precaria que estan ells sofrint, com tots 
els estaments obrers, i donar compte de 1' actitut 
que estan disposats resoludament a adoptar. 

ELS OBRERS TERRASSENCS 

Llegim a la Premsa de Terrassa qu» han es
tat enviades, a l'Institut Industrial, les bases de 
demanda d' augment de sòu que sol·licita el Sin
dicat de l'Art Fabril d'aquella ciutat. Ço que els 
obrers demanen a les bases és el següent : als 
que ara cobren de 15 a 20 pessetes dèu augmen-
tar-se'ls 7 pessetes setmanals; als que cobren de 
20 a 25 pessetes, dèu augmentar-se'ls 5 pessetes 
i als que en cobren més de 25, dèu augmentar-
se'ls 3 pessetes; i supressió del treball en hores 
extraordinàries. 

# % El curs de la vaga dels mecànics segueix 
per bon camí, mantenint se, els obrers, ferms en 
les demandes presentades. 

à** Els flequers, sense necessitat d'anar a 

la vaga, han assolit un augment de 0'35 cèntims 
cada dia. 

**,» Els constructors de carr. atges han de
clarat la vaga, aquesta setmana, demanant aug
ment de sòu. 

¿t Els carreters estan organitzant-se en un 
Sindicat de resistencia, havent demanat, també, 
augment de jornal. 

ELS OBRERS MATARONINS 

El conflicte de l'art fabril de la ciutat de Ma
taró, degut a la transigencia recíproca d' ambdu-
gues parts, a les reunions celebrades al Govern 
Civil de la «provincia», sembla que ha entrat en 
corrents d' una franca harmonia, creient que no 
s'haurà d'acudir a resolucions extremes. En el 
conflicte aquest ha quedat demostrat que no són 
pas els nostres obrers professionals de l'obre-
risme, puix ne donaren proves a Y assambiea ce
lebrada el dia 14 del corrent, al donar compte de 
les comunicacions dels patrons, en les quals, no 
solament no se 'Is concedia res de ço que dema
naven, sinó que els deien que si volien cobrar 
quelcom més, ho havien de guanyar. No obstant, 
els obrers, donant una prova més de serenitat 
i de la consciència que tenen dels seus actes, 
acerdaren, per unanimitat, que la Comissió no
menada a P efecte prosseguís les gestions perti
nents, i si aque jes són satisfactòries les accepti 
i si són negatives que sigui l'assemblea qui deci
deixi l'actitut que deurà adoptar-se. 

»*i Els paletes han assolit un triomf relatiu, 
però triomf al fi, puix se'ls ha concedit, de ço 
que demanaven, un ral més diari, que el cobra
ran de* del 24 del corrent, i un altre ral, a partir 
del 23 de Març, puix al·leguen, els patrons, que 
els presuposts de les obres començades, que ja 
tenen donats, els impossibilita poder concedir de 
cop els dos rals d' augment que demanen els pa
letes; Es de creure que els patrons mantindran 
les concessions fetes als seus obrers, i aquests 
sabran fer respectar, si el ca^ arriba, ço que han 
conseguit. 

*** El procedir dels patrons contractistes 
d'obres contrasta amb les actituts dels elements 
burgesos dels rams de mecànica i metal·lúrgia, 
els quals, a pesar d'estar en vaga els seus obrers 
fa més de quinze dies, encare no s'han jignat 
entrevistar-s'hi ni pactar-hi, sinó, contràriament, 
s' han exercit tota mena de coaccions i pressions 
en l'ànim dels vaguistes. Així i tot, però, els tre
balladors demostren un alt esperit col·lectiu i de 
disciplina que no es veurà fàcilment trencat. 
D'això pugué convencé's la burgesia, després de 
celebrada la reunió general en la qual s'havien 
de discutir les suposades concessions patronals, 
les quals es publicaren en un periòdic local, sense 
que la societat obrera n'hagués esment. Per una
nimitat, foren rebutjades aquelles concessions (!) 
i, amb gran entusiasme, s' acordà persistir en la 
vaga. La vinent setmana, és probable que facin, 
aquests obrers, un acte públic, i expliquin, en un 
Manifest, les pressions i coaccions de que han 
estat objecte. No cal dir que tenen fil costat séu 
a totes les societats obreres i a tot Mataró. 

ELS DEPENDENTS DE COMERÇ 

A la Secció Permanent d'Organització i Treball del 
Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la 
Industria es labora activament en l'organització d'una 
intensa campanya Pro-salaris, encaminada a conseguir 
de la classe patronal el millorament dels sous, fins a 
fer-los compatibles amb l'encariment de la vida. Els 
organitzadors d' aquesta campanya, esperançats per 
l'èxit assolit pels dependents del pair, Basc—els quals, 
oportunament, presentaren la seva demanda—, creuen 
que és hora que la dependencia barcelonina digui la 
seva paraula i exposi les aspiracions llurs en el terreny 
econòmic, davant l'absurde encariment de tots els ele
ments que li són indispensables per al viure. 

Hem tingut ocasió de parlar amb significades per
sones del Centre Autonomista de Dependents del Co
merç i de la Industria, i ens podem fer ressò de la con
fiança plena que en la campanya tenen els iniciadors. 

Per a intensificar, divulgar i fer més compacta i efi
caç l'acció a realitzar, s'obrirà la campanya amb un 
Grandiós Míting, en el qual hi pendran part represen
tants de les diverses modalitats en que es subdivideix 
l'organització de la dependencia mercantil. 

El míting tindrà lloc a la sala de festes del Centre, 
Rambla de Santa Mònica, 25, el proper divendres, 4 de 
Febrer, a les dèu del vespre. 



LA N A C I Ó 

ren 
S} HA parlat de Y amplia organització que 

el Comitè ha estès per tot Catalunya 
i per tot arreu de l'estranger on residei

xin catalans, per a la major difusió de la ideo
logia nacionalista-socialista que sustenta la Unió 
Catalanista. 

Avui és un deure referir-se als amics, la col-
laboració dels quals ha fet possible tan bella 
com positiva tasca. El Comitè palesa, des d' a-
questes columnes, el séu regoneixement més viu 
a tots ells. I els diu que aquesta llur actuació in
apreciable anima, encoratja i renova les energies 
dels que, situats més al mig de la gran organitza
ció i vivint-ne tota la intensitat a cada moment, 
arribarien potser — sense aquella actuació — a 
sentir fadiga i defalliment en e! portar endavant 
la benefactora empresa. 

Tan excel·lent és la col·laboració que es dèu 
a aquests amics que a les viles i ciutats desnacio-
nalitzades de Catalunya breguen gairebé isolada-
ment per la noble causa de desvetllar la concien
cia del poble català. No menys ardidament com
baten aquests altres amics, els viatjants de co
merç — veritables viatjants d' idees, com ja se 'Is 
ha dit —, que converteixen en tribuna d'expansió 
i difusió ideològica la taula del cafè, el vehícol 
de transport, etc., i que recorren en patriòtic 
apostolat totes les terres de Catalunya. Hi ha en
care a col·laborar a la magna propaganda els 
germans d'Amèrica, que han de lluitar doble
ment per fer conèixer Catalunya al món i per fer 
saber ço que vol representar Catalunya al món. 

Tots aquests amics, benvolent acceptar el càr
rec amb els quals honoren al Comitè de Premsa 
de l'Unió Catalanista, augmenten incessantment. 
L'organització de Redactors - Corresponsals a 
Catalunya i l'establiment de Delegacions i Subde
legacions a 1' Amèrica ha estat el lligament i l'or
denació de les voluntats ofertes. Avui, el Comitè 
— ja ho ha dit primerament —, al nomenar-los 
des d'aquestes columnes, els renova la seva con
fiança sens límits i els ofereix públic testimoni 
del séu més sentit agraïment. 

Els Joan Escapa, Ignasi Gual, Sebastià Xanxo, 
Ramón Rovira, Ramón Abella, i altres, amb me
nor intensitat, però no menys entusiasme, són 
els que, d'un cap a l'altre de Catalunya, en la 
llur especialitat de viatjants, realitzen aquella 
acció que referíem suara. 

Com a Redactors-Corresponsals, s' han ofert, 
fins ara : Esteve Massagué, a Reus; Jaume Navar
ra, a Figueres; Lluís Sureda, a L' Escala; Ramir 
Deulofeu, a Palafrugell; Josep Gilabert i Punso-
da, a Tarragona; Josep Rovira, a Vilanova i Gel
trú; J. Poblet i Civit, a Montblanc; Lluís Soler 
i Biel, a Canet de Mar; Lluís Pellicer, a Ripoll; 
Rafel Palau, al Vendrell; J. Cabot i Bruguera, 
a Mataró; A. Sans i Rossell, a Vilafranca del Pe
nades; Jaume Arqué, a Bellcaire; Miquel de Pa
lol, a Girona; Lluís Matarrodona, a Manresa; 
R. Fabregat, a Les Borges Blanques; Jaume Mau
ri, a Caldes de Montbui; J. Sedó i Borrell, a Cap
çanes. 

R E N A I X E M E N T 
LI número d 'avui conté el següent sumari: 

L'esdevenir, per D. Martí i )u\\à..—Esguards, 
per Maig. -Consideracions fonamentals sobre 
el Municipi, per C.~-Els avantatges del cen
tralisme, per P. Oliver i Domenge.=Sancions 
econòmiques, per Edgar Milhaud.—Sonets de 
Llorenç Stecchetti, traducció de Lluís Vía.=,4/ 
marge de l'actual conflicte, per R. --El missatge 
a la nació Serbia.-La llengua catalana i l'As
sociació d'Arquitectes de Catalunya, per R. G. 

-Dedicatoria, per Anfós Sans i Rossell.=Afo-
ticiari. 

A l'estranger s'hi ha establert, fins ara — i se
gueix activament el nomenament de nous repre
sentants —, la següent organització: 

DELEGACIÓ EXTRAORDINARIA A SUD-AMÉRICA: 

República Argentina: Delegat a Buenos Ai
res, H. Nadal i Mallol. Subdelegats : a Bahía 
Blanca, Delfí J. Dalmau; a Rivadavía, C. Sardà 
i Fortuny; a Mendoza, Joan Cucurella. 

República del Paraguay: Subdelegat a Asun
ción, Ramón Sol. 

República de Xili: Subdelegáis: a Santiago, 
Francesc Godó; a Iquique, Emili Batlle i Sagues. 

República de /' Uruguay : Subdelegat a Mon-
tevideu, Enric de Mur. 

D E L E G A C I Ó EXTRAORDINARIA A CUBA: 

República de Cuba: Delegats a Santiago, Ma
nuel Ballesta i S. Carbonell i Puig. Subdelegat 
a 1' Havana, Joan Agell. 

Com ja diem més amunt, segueix estenerrt-se 
la relació del Comitè amb els catalans residents 
a l'estranger. Entre altres llocs d'on s'espera res
posta, podem citar Manila, Puerto Rico i Estats 
Units. 

OVES 
E L Consell Directiu del Centre Catalanista 

«Gent Nova», de Badalona, ha quedat 
constituit com segueix: President, LI jrenç 

Mones; Vice-president, Joan Costa l'Andrés; Cai
xer, Joan Ferrer i Batalla; B.bliotecari, Pere de 
Tera i Fanal; Vocals: Miquel Boix i Joan Gili; i 
Secretari, Antoni Sedó. 

El dia 2 del prop-vinent Febrer, tindrà lloc 
una escollida audició de sardanes, que anirà a 
càrrec d'una renomenada cobla, en el Centre Au
tonomista de Dependents del Comerç i de la 
Industria. 

La Joventut Catalanista, «La Coronela» en 
vista del grandiós èxit que va assolir l'excursió 
darreifament celebrada a Sant Cugat del Vallès, 
n'ha organitzat, per a demà, diumenge, una altra 
a Moneada. Punt de reunió: al peu del monument 
—en construcció—a Mossèn Cinto, a dos quarts 
de set del matí. 

* * 

En la Junta General darrerament celebrada per 
la «Schola Orpheònica» va acordar-se l'absoluta 
necessitat de canviar d'hostatge, elegint-se, a més 
el següent Consell Directiu: President, Joan Ven
tura i Rodríguez; Vice-president primer, Josep 
Soler i Jané; Vice-president segon, Tomàs Mon
tané i Dies; Secretari, Joaquim Cirera i Sormaní; 
Vice secretari primer, Josep M.a Francès; Vice-
secretari segon, Ramón Genis i Fajula; Compta
dor, Joan Clos i Busquets; Bibliotecari-literari; 
Ramón Volart i Jubany; Arxiver-musical, Vicens 
Cabello; Vocals: Pere Rovira, Francesc de Paula 
Volart i Jubany, Josep Rigol i Oliver i Domènec 
Munné i Granollers. 

* 

A Manresa s'hi ha constituit una Comissió de
legada de l'Associació Protectora de l'Ensenyan
ça Catalana. Ebtà composta la Junta com segueix: 
President, Ignasi Marsal; Tresorer, Manel Sucrà 
i Secretari, Josep Basiana. 

El C. D. de l'A. P. de l'E. C. acordà saludar 
afectuosament i fer especial menció del soci ini
ciador d'aquella Comissió delegad , en Josep 
Solernou. 

* 
* * 

Va assolir un èxit ben gros l'audició de ba
llets populars catalans que va donar el passat 

diumenge, dia 23, l'«Esbart Català de Dançaires»^ 
al C. de D. del C. i de 11, de Sabadell, amb motiu 
de la tanda de festes que té organitzade aquesta 
entitat. Abans de l'audició, el Director-Artístic, 
l'Aureli Campmany va explicar l'origen i definició 
de cada ball. Varen ésser molt celebrats, aplau-
dint-se'ls frenèticament. 

E i el número de El Despertar, diari socia
lista que es publica a Iquique, (Xili) correspo
nent al dia 14 del passat Desembre, s'hi repro
dueix, convenientment traduit. l'article «L' obrer 
invàlid» d'en A. Rovira i Virgili, que va publicar-
se en el número extraodinari de LA NACIÓ. 

* 
4. * 

Al Casal Catalanista del Districte II tindrà 
lloc avui, a dos quarts de dèu de la vetlla, una 
Gran Vetllada Artística, amb la cooperació de la 
Secció Choral d'aquesta entitat. 

El proper dimarts, dia 2 de Febrer, tindrà lloc 
en el Casal Catalanista del districte 11, l'acte 
d'entrega de la bandera que una comissió de se
nyoretes fa ofrena a la Joventut Catalanista «La 
Coronela». Començarà la festa a les quatre en 
punt de la tarde. 

*** 
El dia l.er del prop-vinent Febrer, a les dèu 

de la vetla en el Casal Catalanista del districte II, 
s'hi celebrarà una audició de sardanes a càrrec 
de la cobla «Barcino». 

*** 
El dia 22 del corrent, convocats per la Presi

dencia de l'Associació Protectora de l'Ensenyan
ça Catalana, es reuniren separadament les Co
missions permanents, Tècnica i de Propaganda-
de la mateixa, havent pres posessió de llurs 
càrrecs els novament elegits i havent-se nomenat 
per a les mateixes: 

Comissió Tècnica: President, Francesc Flos i 
Calcat, i Secretari, Emili Vallès i Vidal. 

Comissió de Propaganda: President, Pere 
Oliver i Domenge, i Secretari, Josep M.a Batis
ta i Roca. 

Els dos presidents queden agregats al Consell 
Directiu en concepte de Vocals, en representa
ció de llurs Comissions. 

En la reunió de les Comissions es reprengue
ren les tasques pendents i s'exposaren algunes 
iniciatives que poden ésser altament profitoses 
pel foment de l'ensenyança catalana. 

CORRESPONDENCIA 
P. Q.~Mora d'Ebre; El vostre article queda, encare, en cartera. 

Creiem d'alta conveniencia, abans que tot, encarrilar la campanya. 
Ara la tenim per bon camí.^S. P.- Figueres: De dos articles ne 
farem un.—Un bon català.—Ciutat. Üempre hem llegit els seus es
crits, donant-hi tota la valor d'una bona opinió personal.— LI. P.-~ 
Ripoll: Té un caràcter massa personalista.=J. M. V.—Yarzón: Ens 
ho denunciarien.=E. M.— Reus: Liquidació rebuda. Escriurem.— 
J. A.—Bellcaire: S'han servit ja les noves sotseripcions. Ja rebreu 
més amplies noticies.=I. O.— Malgrat: Presa nota de tot: recordis 
que ara cal escriure. 

• • 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.", S. en C. — Mallorca, 257 bis 
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