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La cultura obrera 
! < 

DES DE P altra banda de la barricada, en 
V interior dels nuclis i organitzacions 
burgeses de la societat, es parla, ben 

sovint, de la instrucció dels obrers, de la cul
tura que haurien de posseir els estaments 
productors. 1 en parlar-ne se presenta el pro
blema de la instrucció proletaria com a un 
problema previ i de qual resolució sembla, 
talment, que estigui pendent tot l'immediat 
benestar de la societat, tot el ben viure dels 
estaments humils. 

No hem de negar, baix cap concepte, la 
cabdal importancia i la transcendencia extre
ma que té la cultura per als homes que inte
gren els nuclis proletaris, però hem d'afirmar, 
davant per davant de la obstinada reclamació 
de nocions culturals per als treballadors que 
fan els estaments poderosos, que entenem 
existeix un problema immediat, de reivindi
cació, de classe, que ha d' ésser ben resolt 
ans d' encaminar-se, els treballadors, per via
ranys labiríntics que els menin a la possessió 
d' una base cultural que, pel que es veu, els 
que, des dels rengles de la burgesia estant, 
aquella base cultural reclamen, voldrien que 
fos el punt de partença de tota aspiració 
obrera, entenent, així, potser, que, mentre 
I' esperit de l' obrer aniria assimilant-se aque
lla cultura, el mateix esperit de l'obrer s'obli
daria de la consecució de les reclamacions 
econòmiques que I' anormal organització so
cial, per viure, exigeix que els obrers, a cada 
pas, facin. 

Que I' obrer posseeixi una sòlida base de 
cultura que, socialment, 1' enlairi i el dignifi
qui, és cosa que ens entusiasma i força ens 
plauria poder-ho contemplar, perquè, amb 
cultura, els obrers esdevindrien ben cons
cients i anirien formant-se, a les interioritats 
de l'esperit llur, concepcions justíssimes del 
que és la organització social d'ara i el que ha 
d'ésser la societat de l'esdevenidor. Ens plau 
força poder-nos imaginar, només, el que se
ria la espiritualitat proletaria, si unes guspires 
de bellesa afinessin 1' ànima de les multituts 
obreres; però mai podem imaginar-nos que 
la cultura hagi d' introduir-se entre els esta

ments productors arreconant, aquests, la més 
mínima de les aspiracions de millorament in
dividual i col·lectiu a que tenen dret. 

De la cultura, tant si parlem en termes 
generals com si ens limitem al cas obrerista, 
ne som ¡ en serem partidaris sempre, puix 
entenem que sols per mitjà de la cultura la 
regeneració humana-social serà un fet indes
tructible. Hem de fer, naturalment, certes sal-
vetats i fer constar, a més, que la cultura que 
nosaltres aimem no és una cultura aburgesa
da, de dilettanti, sinó que la cultura que nos
altres volem ha d'exercir una acció direçtíssi-
ma damunt dels destins socials dels homes 
i dels pobles. No volem que la cultura sigui 
un privilegi més dels molts que gaudeixen 
els que pertanyen a l'estament ric, poderós, 
de la societat d'avui, sinó que, pel contrari, 
volem fer aplicació pràctica i eficaç dels nos
tres sentiments socialitzadors damunt tots els 
aspectes de la perfecció humana. Així, doncs, 
volem fer constar que som partidaris d'una 
vasta i profunda expansió cultural, entenent, 
però, que els nuclis proletaris, que no deuen 
abandonar, en cap moment, la lluita plante
jada per assolir les propies reivindicacions, 
han de preocupar-se'n activament de la llur 
perfecció cultural,així com també de la gene-
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ral perfecció de tots els organismes de la hu
manitat. 

Ha de demostrar-se a la burgesia que els 
treballadors no poden sacrificar, de cap ma
nera, I' assoliment d' unes certes millores im
mediates per abastar I' assoliment d' un estat 
cultural que ha de venir, certament, més no 
per influencies ni pressions per la burgesia 
exercides, sinó per propia voluntat de tots els 
homes, i, més que per part de ningú, per part 
dels mateixos treballadors, que, quanta més 
consciència arribin a posseir, més s'adonaràn 
de la necessitat que els homes tenen de pos
seir una extensa cultura que els dignifiqui 
i enlairi. 

Els «bons burgesos» que «farien» conces
sions de caràcter moral als obrers si no fos que 
creuen que, entre els treballadors, «no hi ha 
prou cultura- per què aquests puguin gaudir 
d'estats socials més lliures i més justs, tota 
vegada que, a voltes, es declaren entusiastes 
partidaris de la cultura proletaria i per aques
ta cultura volen treballar, voldríem que com
prenguessin que, ara com ara, val més que 
concedeixin, als obrers, millores materials; 
millores en les condicions de treball, puix les 
altres millores, les que afecten a la espiritua
litat dels homes, quan els obrers, més ben re-
tribuits que no pas en l'actualitat vegin els 
llurs esforços corporals, elis mateixos, tal 
com ja comencen a fer, aniran conresant l'es
perit llur, enriquint-lo amb l'extens bagatge 
cultural que, en l'actual organització social, 
basada en V individualisme més repulsiu, no
més és patrimoni de les classes adinerades, 
dels estaments burgesos. 

La cultura social que els homes, tots els 
homes, haurien de posseir, no ha d'ésser cap 
privilegi de cap determinat agrupament so
cial, ni tampoc ha de servir, com ara i en de
terminats cassos, per a que la burgesia hi fo
namenti, hipòcritament, la raó d'unes egois
tes negatives, puix ni els obrers, avui, per 
abastar l'assoliment dels problemes d'ordre 
econòmic, que sempre són problemes previs, 
han de subjectar-se als problemes-d'ordre 
cultural, ni els burgesos han de fer servir la 
manca de cultura dels obrers com a raó fo
namental que els priva d'accedir a les recla
macions de tota mena que pels obrers els hi 

* són fetes. 
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PACIFISME 
S} HA tingut sempre, la pau dels pobles, 

com a un equilibri cultural que s'im
posa a tota conveniencia premedita

da, i, en canvi, el desordre entre ells assenya
la un desequilibri que forçosament té de ma
nifestar-se, les conseqüències del qual no són 
altres que la brutalitat desordenada d' una in
justicia que se'n fa llei i que la força ordena 
i obliga a respectar. 

La filosofia de les coses humanes ensenya 
que la força res equilibra, per quant la força 
no ha estat mai la voluntat senzillament ma
nifestada, sinó que en ella s'hi ha vist, s'hi 
veu sempre, la influencia brutal d' un estat 
morbós, que solament en la lluita d' home a 
home pot satisfer els seus desigs. 

L' establert per la força pot la força des
truir-ho, diu en Grave. 

Assentat, doncs, aquest principi, trobarem 
—amb bona lògica—la necessitat de relacions 
amistoses d'uns pobles amb altres, tot refugint 
sempre d'aquells Estats que, com a fatalisme, 
impressionen I' home \ el fan obrar en sentit 
invers al sentiment que cova al cor en desig 
de viure. 

La civilització, diu en Ferrero, propèn a 
eliminar la guerra, i a fer que els homes se 
desprenguin de la innata ferocitat.' 

Els homes que estimen la guerra per ser 
guerra són malalts morals, i les societats són 
amb més facilitat arrocegades a la guerra 
quan més viciosa, amoralment, és la seva or
ganització. 

Cal meditar amb serenitat tal cosa, i en 
meditar-ho cal mirar el present en lluita, pre
cisament en els pobles que es vanaglorien de 
ser els capsdavanters de la civilització. 

Estem al començ del segle xx, i la ciencia 
es manifesta en la plenitut de la seva força, 
les idees democràtiques han capgirat tot l'or
dre acciona! dels pobles, les escoles filosòfi
ques han establert per a l'home un dret in
discutible, i quan s' ha cregut, ell, moralment 
lliure, emparat pels progressos de la ciencia, 
esbrinadora de les grans qüestions humanes, 
s'ha vist, de cop i volta, retroportat a la fero
citat primitiva, de la qual no ha pogut des-
pendre-se'n. 

Trist exemple, per a les futures genera
cions en la critica de la historia dels pobles!... 
Tota la força cultural que als nostres temps 
vinguin a cercar-hi serà pura fantasia, car la 
cultura dels pobles no es manifesta en actes 
de barbarie on 1' home degenera en bestia... 

L'estudi de l'home té un alt sentit filosòfic 
difícil de resoldre. 

Parleu-li, als moments actuals, de que la 
conveniencia del bon viure està en la pau so
lidificada en 1' amor a les coses que natural
ment ens uneixen; parleu-li de pacifisme, ara 
que la xardorositat de l'odi en ell es manifes
ta com a cosa natural a la vida; parleu-li de 
la ciencia com a obra beneficiosa en ell; di
gueu-li que l'equilibri social està basat en la 
igualtat absoluta, humanament entesa, i que 
les idees sanes, de pau i d'amor, s'imposin al 
desequilibrat egoisme d'absorbent predominí; 
i digueu-li, en fi, com Cicero, un dia, que ce
deixi la espasa a la toga i el llorer a la parau
la; que ens mirarà amb llàstima, com a éssers 

impotents que, a manca d'energia i força, cer
quen l'amor i la pau com a escut de sa impo
tencia. 

Aon anirem, doncs, a cercar els fonaments 
d' una societat ben organitzada, on l'ordre si
gui llei i la llei sigui justicia que tot ho ordeni 
amb igualtat absoluta? 

És que P home per a ser home dèu haver 
d' atrofiar el sentiment per a vigoritzar 1' odi? 

Precisament la dignificació espiritual de 
P home es basa en els actes per ell realitzats 
en benifet dels demés homes. 

La lluita entre homes, aquesta bestialitat 
incomprensible que cada dia es manifesta i 
allunya, cada vegada més, els principis fona
mentals del pacifisme, lliberador de tota tira
nia, i aquesta desorganització social que ens 
tanca els ulls a la raó i que, com a càstic, su-
frim amb insistencia, és possible que ens pu
gui assenyalar el camí de la nostra perfecció 
i del nostre benestar, quan precisament el 
bon viure depèn de nosaltres mateixos, que 
la llibertat la tenim i que, toçuts, no volem 
fer-ne ús, que la pau és una identificació ab
soluta del progrés i que els homes tenim una 
missió sagrada a la vida, que és procurar 
identificar-nos amb nosaltres mateixos, refu
gint de tota violencia que vulgui dominar-nos 
per a fer-nos esclaus d'ella, que tenim neces
sitat de relació, car Paillament degenera i fins 
atrofia els homes i els converteix en éssers 
de cap valor, indignes de pertànyer als cims 
de la societat humana? 

És una necessitat, una obligació absoluta, 
que les lleis sagrades del pacifisme siguin les 
lleis que ens regeixin, que ens ordenin, que 
facin perdurable aquesta pau que avui la més 
petita cosa altera; que tanquem per sempre 
més el temple de Janus i cobrim amb un vel 
invisible les grades del Capitoli, per a no ha
ver-hi ja més vençuts ni vencedors i alcem 
esplèndit el Temple de la Pau, duradora, que 
emancipi a l'home i que com a ésser emanci
pat se'l respecti. 

AGUSTÍ PEDRET I MIRÓ 

Nota Municipal 
EI comble de la inconsciencia 

Si no fos que el partit lerrouxista conté i 
sustenta, encare que inconscientment, 
una base de principis lliberals; l'hau

ríem de conceptuar i rebutjar sense perdó per 
la seva actuació, com un dels partits més 
reaccionaris que hagin existit. És aquest nucli 
la cosa més extravagant que un hom es pot 
imaginar, la cosa més rara; fins el punt de que 
no creiem que enlloc del món es pugui pro
duir una manifestació política de la naturalesa 
del partit lerrouxista. Només es pot compen-
dre i tolerar la seva existencia en pobles que, 
com el nostre, es troben en un moment interí 
de la seva vida que s'acosta a l'època de la 
veritable renaixença: en pobles que es comen
cen a formar en mig d'una renglera d'influen
cies de persones estranyes i d'una manca 
quasi absoluta de pensament propi. El partit 
lerrouxista és una mena de bony lliberal que 

li ha sortit a Catalunya i que li ve i es mostra 
malgrat tot. 

Perquè molts vots i molts prohoms lerrou-
xistes són gent lliberal ens dol de debò, la seva 
actuació desacertada i inconscient, a nosaltres 
que sentim una profonda i romàntica veneració 
pels homes constitucionals i avançats dels anys 
dotze i del seixanta vuit, veritables fonaments 
del nostre bàsic règim de llibertat, i del laicis-
me que comença. A cap partit del món que 
vulgui ésser avançat, obrerista i revolucionari 
se li acudiria anar a la jura de la bandera dels 
militars, i al costat de les altes autoritats cons
tituïdes de l'Estat burgès, de les entitats eco
nòmiques i dels joves de la Juventud Mo
nárquica Conservadora. Només els revolucio
naris (!) i obreristes (!) d'en Lerroux poden 
lloar el militarisme i obrar aquesta reconcilia
ció amb aquell element esencialment burgès, 
per ésser instrument de l'Estat i de l'economia 
dels rics. Tal miracle solament el podien ope
rar uns homes com en Giner, republicà-caste-
llà del setanta que vol actuar de polític a 
Catalunya! 

El fet és estupende, brutalment estupende; 
la cosa ha passat així. La proposició demanant 
que l'Ajuntament de Barcelona vagi en cor
poració a la jura de la bandera Phan fet, no 
els partits de dreta, no els burgesos, sinó tres 
regidors lerrouxistes, els tres més significats 
de la minoria i cap altre regidor. A veure si 
això és capaç d'entendre-ho qualsevol socia
lista de qualsevol lloc, el qual, com nosaltres 
ho fem, tindrà tots els respectes que pres
criuen les lleis es deuen tenir a l'element 
militar, però serà antimilitarista perquè tal 
convicció és la base doctrinal i sentimental del 
socialisme en totes les seves variades manifes
tacions. Els moviments obrers no solament 
parteixen d'aquesta base ben considerada fo
namentalment, per a conseguir llurs reivindi
cacions, més perquè l'exèrcit, el militarisme 
com es veu amb els aconteixements actuals, és 
un perill per a la pau. I en aquests temps que 
a Europa domina l'espasa del militar, en tot 
cas s'imposa als partits demòcrates una ele
gant actitut concentrada, quieta, de profonda 
i silenciosa gestació si és possible, però mai 
la conciliació, mai l'acceptació que alteraria la 
base formidable de l'evolució social cap al 
benestar humà. 

És una cosa deliciosa aquest obrer del 
lerrouxisme, avui el nostre més gros partit 
d'esquerra, empelt infecond que ens hem posat 
a Catalunya; és deliciós el fervor d'aquest any 
més intens, encare, que els anteriors, però a 
nosaltres com a nacionalistes i, per tant, anti
militaristes, ens causa certa amargor. Si no fos 
això, és innegable que davant del món ense
nyaríem al lerrouxisme com a una particularitat 
pintoresca i sobre tot exclusiva. Es a dir, da
vant del món, no, ho explicaríem als hostes 
tot fent brometa, quan es volguessin enterar 
de les nostres coses. I tots, burgesos i obrers, 
rics i pobres, de la dreta i de l'esquerra es 
quedarien bocabadats i no ho sabrien pas capir 
si no els hi donessin aquesta senzilla i reve
ladora explicació: 

«En Giner de los Ríos i els altres que di
rigeixen el partit són, abans i per sobre de 
tot, gent facciosa, tremendos revolucionarios!! 

, C i V. 
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El bell parlar 
I NNEGABLEMENT que el ben parlar és una 

qualitat moral que enlaira els homes i 
denota, ensems, quan aquella qualitat 

moral és un dò o una virtut que té caràcter 
col·lectiu, que els homes que el ben parlar 
practiquen són homes que no solament digni
fiquen el respectiu poble on pertanyen sinó 
que senten, a més, el ferm anhel de dignifi
car-lo constantment per tal que sigui conside
rat, aquell poble, com un nucli humà perfecte 
i perfeccionador. 

Aquí, a Catalunya, per tal d'arrelar el cos
tum del ben parlar entre el nostre poble, s'han 
portat a terme certes campanyes que serien 
lloabilíssimes, i àdhuc haurien assolit, potser, 
resultats més pràctics que els que fins ara han 
assolit, si els seus iniciadors no les haguessin 
revestit d'un aspecte clarament confessional 
que ha llevat eficacia a les mentades campa
nyes i les ha fet aparèixer, als ulls d'aquells 
de cara als quals es dirigien, revestides d'una 
tendencia que el poble—cal.remarcar-ho per
què és una certesa—no n'aima pas cap dels 
seus aspectes. 

Una campanya de depuració i embelliment 
de la parla popular és sempre una bona tasca 
que dèu preocupar i reclamar l'atenció de tots 
aquells homes que pel millorament i la digni
ficació dels usos i costums d'un poble procu
rin, però una campanya empresa d'una faiçó 
tendenciosament partidista, ni pot tenir cap 
eficacia ni té cap trascendencia i, per tant, no 
assolirà pas els resultats satisfactoris que tots 
els homes d'esperit modernament expansiu 
voldríem que assolís. 

En empendre aquestes campanyes de di
vulgació, entre la gent del poble, de la neces
sitat d'usar el bon mot, s'ha oblidat que no és 
solament el poble, o sigui els treballadors del 
camp, del taller, de la fàbrica, el que no parla 
amb aquella polidesa, amb aquell bon sentit 
que li fa rebutjar els mots grollers i de gust 
deplorable, sinó que, també, l'ús del mal mot 
és conresat per altres estaments que, a la so
cietat d'ara, hi ostenten una certa representa
ció considerada per algú com a més superior 
i enlairada. 

En les campanyes empreses per tal d'a
conseguir l'enaltiment del llenguatge, hi ha 
predominat un sentiment petit, raquític. S'han 
volgut circumscriure aquelles campanyes a un 
sol aspecte de la grolleria humana i una cam
panya en pro del refinament ciutadà és prou 
complexa per tal que els elements que se l'han 
empresa, adoptant una major amplitut per a 
la seva finalitat, trobessin la manera de por
tar-la a bon terme abarcant el desig de millo
rar, dignificar i enaltir els costums socials en 
general i no pas solament esmenar els defec
tes, o millor dit, un sol defecte, dels estaments 
humils de la nostra societat. 

El renegar, concretant-nos a ço que s'ha 
volgut evitar amb la campanya empresa, des 
de temps, pels que es nomenen partidaris del 
bon mot, és una tara, un rebaixetnent que de
nota la nul·la cultura social dels que al defecte 
de renegar, de mal parlar, s'abandonen, però 
és una tara i un reb'aixament ciutadà, també, 
l'abandó de la propia dignitat a que s'entre-
guen els homes que, no perteneixent a la 

categoria dels que componen les nomenades 
classes populars, mantenen i conresen una 
munió de vicis que enlletgeixen la vida ders 
homes que, per enlairats (?) que, socialment, 
es creguin ésser, aquells vicis practiquen. 

El refinament ciutadà, l'enaltiment de cos
tums socials, la dignificació humana, creiem 
fermament que a tothora dèu propagar-se. Ne 
som partidaris amb tal fervor, que advoquem, 
limitant-nos al nostre poble, per l'adveniment 
d'una perfecció social tan absoluta que som
niem en veure'l col·locat a una alçaria inac
cessible—si es vol—per als altres pobles, però 
no podem estar conforme—l'expansibilitat del 
nostre esperit generós ens ho priva—amb el 
raquitisme, amb la pobresa d'esperit, amb que 
ha estat desplegada la campanya portada a 
terme per certs elements que en l'enaltiment 
del llenguatge català solament hi han vist una 
qüestió d' afermament d' una determinada 
creença religiosa. 

Entenem que la grolleria de llenguatge és 
sempre reprobable i, per tant, no farem, 
jamai, distincions a favor o contra determina
des expressions de pèssim gust. Quan la pa
raula grollera, el mal mot, afecta a preteses 
divinitats hem de reprobar-lo, però la nostra 
reprobació ha d'ésser la mateixa quan es tracti 
de maltractar, d'injuriar, a persones, coses o 
símbols que tenen un significat advers a ço 
que representen els símbols, coses o persones 
volgudes o adorades i venerades per una part 
del nostre poble o d'altres pobles. 

El mot groller, la paraula malsonant, hem 
de rebutjar-la, terminantment, de la nostra 
vida ciutadana. Hem de purificar el llenguatge, 
pulint-lo i cisellant-lo; ens hem de manifestar 
adoradors dels mots polits i sonors, decantan-
nos, d'una manera franca i decidida, més pel 
bell mot que no pas pel bon mot, sempre que 
la tendencia dels defensors d'aquest darrer 
entranyi i signifiqui un prejudici de religió, 
d'escola, de secta... 

Volem que la totalitat dels homes del nos
tre poble parlin bellament, si; però que ho fa
cin moguts per una conscient comprensió de 
que la propia dignificació a parlar bellament 
els obliga... No volem, no, que el ben parlar 
signifiqui, només, el temor de transgredir els 
preceptes d'un dogma que, en transgredir-los, 
queden, els homes, baix la menaça d'ésser 
condemnats a uns patiments, a uns càstigs, 
ultraterrens... Per nosaltres, el bell parlar és 
un problema de cultura social, d'educació 
ciutadana. No hem de moure'ns, doncs, per 
tal d'aconseguir que el poble català bellament 
parli, d'aquest plànol que ens hem traçat per 
a lograr l'assoliment d'un nou estat social on 
la cultura ciutadana i les més enlairades no
cions de civiltat s'estenguin, magnànimament 
benefactores, per damunt la vida de tots els 

homes. 
M. MATA 
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Catalanistes: Porteu LA NACIÓ 
a la fàbrica, al despatx, al treball 
i a tot arreu on pugui guanyar-se 
un català per a la Patria • Que 
la veritat sia coneguda i emrae-
• • ni la voluntat del poble • • 

Pels homes que lluiten 
per la llibertat del món 

D E la guerra estant, aquest interès que els 
nacionalistes de Catalunya ens prenem 
pels catalans que s'apleguen sota les en

senyes de la França heroica i humaníssima, és 
agraidíssim. D'aquest agraiment, nosaltres, dià
riament, en rebem proves en les innombrables 
lletres que a la nostra Redacció arriben. Aquells 
voluntaris catalans, que podem ben bé dir osten
ten en plena guerra la representació de Catalunya, 
ens fan sabedors dels llurs entusiasmes per la 
causa de les llibertats individuals i col·lectives de 
la humanitat; ens diuen com és d'immensa la ge
nerositat que s'hostatja en llurs cors; ens partici
pen el cabdal d'energies que posseeixen per tal 
d'esmerçar-les en la tasca feixuga, és cert, però 
nobilíssima, d'abatre i anul·lar, per sempre més, 
l'esperit despòticament imperialista d'uns arcaics 
poders personals que exerceixen la omnímoda 
sobirania de l'Estat basant-la, només, en l'afany 
d'atropellar el dret agè, bò i somniant en la con
questa de tots aquells pobles que no es resignin 
a soportar la tutel·la hegemoníaca d'una política 
de força i de tirania... 

Ens conten aquestes coses els voluntaris de 
Catalunya, i en les seves vibrants i entusiastes 
lletres, sempre, sempre, hi tra^nia amb tota sin
ceritat, amb tota vehemencia, l'agraimeni que 
senten pel reconfort espiritual que els porta el 
record que els catalans d'aquí tot sovint els diri
geixen enviant-los-hi tant i tan delicats «paquets 
d'apadrinament», amb tanta cura arranjats, que 
bé posen de manifest l'exquisida sensibilitat de 
les mans femenines que han ajudat a preparar-los. 
Tots els voluntaris de la nostra terra n'estàn 
joiosos de l'interès que per ells es prenen els 
homes de Catalunya i per això les cartes que es 
reben són expansions íntimes de la generositat 
que en llurs cors existeix. 

Ens diu un d'aquests catalans voluntaris de la 
gran guerra: «Estic contentíssim i poc se m'en dó
na de morir en el camp de batalla. Sé que, davant 
de tot el món, anc que, anònimament, he com
plert amb el meu deure i sé, a més, també, que, a 
Catalunya, la meva patria, tan volguda i hermosa, 
els homes que la componen pensen amb nos
altres i ni per un moment deixen d'estar, en es
perit i per vocació de l'ànima, entre els soldats 
no pas de França, ni d'Anglaterra, ni de Rússia, 
ni de cap Estat, sinó entre els soldats de la Lli
bertat, del Dret i de la Justicia.» 

Aquestes paraules entranyen una heroica su-
blimitat, en aquests mots hi brolla, abundosament 
i amb tota senzillesa, la voluntat d'un home que 
vol lluitar pel triomf d'unes llibertats que, instinti
vament, ne pressent llur instauració a tot el món. 
Es l'esperit de la raça que continúa afirmant-se... 

F.s deure nostre—catalans de tots els indrets 
de la patria—augmentar l'interès que sentim per 
la sort d'aquells homes. Intensifiquem la nostra * 
simpatia per ells; patentísem, ben ostensiblement, 
que Catalunya es preocupa, amb tot amor, de les 
accions que els seus fills porten a terme; contri-
buim amb els nostres donatius, humils o quan-
tiosos, a la sotseripció oberta!... 

Els corrents de simpatia que hem extès vers 
els voluntaris catalans ens permeten arribar fins 
a la intimitat més profunda de l'acció que aquei
xos germans de patria nostres porten a terme... 

No passa dia qae no rebem noves dels braus 
catalans que lluiten — cal repetir-ho — per la lli
bertat del món. És per conducte d'aquestes noves 
que hem pogut formar-nos una imatge exacta de 
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llur actitut, i és també pel mateix camí que vénen 
fins a nosaltres relacions que ens conten quina és 
la fortittit d'esperit que aquells herois posseeixen. 
Heu's aquí un fragment d'una d'aquestes cartes : 

• ... Si amb dalit espero que la guerra acabi 
és només per a poder venir a Barcelona a estrè
nyer les vostres mans. Pel demés, naturalment, la 
sang que s' escola i les vides que es perden, tant 
de la banda nostra com de l'altra, són sempre la
mentables; més, ara ja hi estem posats, i, potser, 
portant aquesta guerra fins a la fi, lograrem que 
sigui la darrera, ja he prps part en quatre bata
lles, i en una d' elles em feriren, emperò això no 
em dol. Lluitem, nosaltres, per la França, i, tal 
com dieu vosaltres, lluitem, formant part, volen-
terosament, de l'exèrcit francès, per la llibertat 
del món. Ara ja hi estem posats, dic, i hem de 
procurar que, en signar-se la pau, ho sigui per 
tota la vida, i que, també per tota la vida, la Ser
bia i la Bèlgica puguin afirmar la llur existencia 
damunt de la pau, segura, infrangibie. Aquesta 
guerra, que s'ha dit era la guerra de les nacions, 
ha d'ésser, ensems i completant i aclarint encare 
més el concepte, la guerra de la llibertat de les 
nacions. Per això lluitem; per això, per enconada 
que esdevingui la lluita, el nostre esperit, que es 
manté en una apacible serenitat, entreveu, a tot
hora, el ressorgir del poble belga i de la nació 
serbia. Per això pressentim la reconstitució de la 
unitat polonesa, i per això afirmem que, en els 
pobles, l'esperit civil, ciutadà, ha d'exercir-hi una 
supremacia total i absoluta... > • 

La suma total de la sotscripció que, per 
compte de la Unió Catalanista, tenim oberta, per 
tal de poguer enviar «paquets d'apadrinament» 
als voluntaris catalans que lluiten amb la França, 
que en el número anterior ascendía a 259'25 ptes. 

s' ha vist engroixida, darrerament, 
amb els donatius que segueixen; 

Frederic Pell i Cuffí . 
Pere Ferrer . . . . 
Carles Feliu i Quimasó . 
Jaume Cardús . . . 
Josep Castanyer i Prat . 
Josep Guitart . . . 

iO'OO » 
l'OO . 
roo » 
l'OO » 
5'00 » 
5'00 » 

282'25 ptes. 

Ha estat enviat al President del Centre Català, 
de París, mitjançant el Crèdit Lyonnais, la quan
titat de 2.115'60 francs, suma total en francs 
(canvi 88'40) de la sotscripció següent, destinada 
als catalans que lluiten al front francès: 

MIGRANYA 
DOLORS NEURÀLGICS 

FEBRES, Etc. 

. SE CUREN AMB 

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

J. SEGALÁ 

Al detall: En totes les farmàcies 

CAPSES D'UN CATXET: 35 cents. 

Josep Pujol 1.000 francs 
Josep M." Roca . : . . . ' 150 » 
Joaquim Morelló . . . . 100 » 
Artur Mora 100 » 
Lluís Lagostera 50 » 
Ferrer i Aldomà 100 
Daniel Girona 50 > 

1550 francs 

Joan Vilanova . . . . . . . . 100 ptes. 
Bonet, germans 25 » 
Secundí Coderch 50 * 
Vicens Artigas 50 » 
Antoni M.a Romaní 50 > 
Josep Fluvià 50 » 
Manel Font i Torné 25 » 
Bernat Pons i Salomó . . . . 25 > 
Joaquim de Font. . . . . . 25 » 
Josep Pellicer . 50 > 
Cristòfol Fraginals 25 » 
Josep Pujades. . . . . . . . 25 > 

500 ptes. 

El Manifest Regionalista 

No ens dol gens dir que el Manifest dels par
lamentaris de la Lliga Regionalista és un 
document interessant, encertat. 

És la primera vegada que el regionalisme ha 
concretat amb claretat i precisió els principis, o, 
més ben dit, els fonaments dels principis que 
són norma de la seva actuació política. Fins ara, 
el regionalisme havia pecat d'imprecisió. Li pla-
vía més ésser grat als pobles ibèrics i a la polí
tica de l'Estat que no dir la veritat neta i clara 
dels propòsits que el mouen. Això passava per
què els desenganys, els fracassos d'acció, l'expe
riència política social, no havien arribat a con
vèncer la Lliga de que, fins atenent-se, només, al 
punt d'obir regionalista, fóra de Catalunya, no hi 
ha regionalisme, i que la pretensió d'implantar 
noves organitzacions polítiques-socials en un Es
tat, desvirtuant la modalitat propia, i consentint 
que mal interpreti la propia valor doctrinal, és 
un error que du al venciment, que prova manca 
d'ètica política i que no és pas el procediment 
adequat per a que la propaganda augmenti 1' es
tol ni per a que la deixuplina sostingui infrangi
bie la organització política. 

El Manifest d'ara, si és seguit lleialment, com 
cal que ho siguin els principis de la raó i la vida 
de les lluites polítiques, els serà profitós. La dre
ta catalanista no podrà haver pres més bon de
termini. 

Malgrat que, entre els principis continguts en 
el Manifest i els principis eternals que són fona
ment de la ideología nacionalista socialista—que 
és la de la Unió Catalanista—, hi ha tot un avenç, 
perquè una cosa és el nacionalisme i tota una al
tra cosa és el regionalisme, el catalanisme de dre
ta, repetim que ens ha plagut el Manifest, perquè 
precisa situacions i apar que vol significar que la 
Lliga Regionalista adopta els procediments de 
lleialtat i sinceritat i ètica polítiques, que són co-
naturals de la política moderna, a la qual la Lliga, 
encare, no havia pres el determini de sumar-
s'hi. 

Catalunya hi guanyarà. Els pobles en benefi
cien sempre de la sinceritat i lleialtat de les ac
cions polítiques i socials que en ells hi breguen. 

La França d'ara 
La hora d'ara és un moment de gran trans

cendencia a la historia de França. Sense evocar-
ho expressament, acudeixen a la consciència els 
records dels primers dies del conflicte europeu, 
d'aquells dies que la França posava tot l'esforç 
de la seva espiritualitat en evitar la guerra, l'afro-
sa guerra, d'aquells dies que la França mostrà al 
món còm era la nació que les velles i degenera
des organitzacions polítiques i socials presenta
ven immoral i corrompuda, com antre de desor
ganització social, i que tot d'una sorprenia la 
consciència del món per la seva bondat i serenor 
i per la gran consciència i fortitut amb que s'a
pressava a complir el deure que la seva repre
sentació d'esperit del món modern li imposava. 

La tragedia ha seguit; la prova s' ha anat fent 
cada cop més dura, més punyent, més cruel. 

França, la gran França, ha restat infrangibie, 
ha augmentat la seva fortitut, han augmentat les 
seves virtuts, i la seva sang i el séu esperit són 
avui la sang i l'esperit de la humanitat. Ella, la 
França, tot naturalment ha devingut el seny i l'a
mor dels bel·ligerants que lluiten perquè no tin
gui destorb l'evolució lliberadora de' món. 

I ha vingut la batalla de Verdun. Amb ferré a 
tonelades i una mar de foc han pretès, esbotzant 
el pit dels ciutadans francesos, malferir el cor de 
la Nació Francesa; més el tou de pit dels homes 
francesos ha deturat suaument la violencia anor
readora del ferré, i la sang francesa ha apagat el 
terrible huracà de flames que havia d' arrasar la 
França. Mentrestant, l'esperit de França, amb fer
mesa que no es vincla, amb claretat que no min
va, amb pruitja de Iliberació que creix sempre, 
amb efusions de justicia infinides, irradia vers el 
front de combat la força invencible que salvarà 
el món. 

Aqueixa Societat Francesa és el poble francès 
que, a travers de les centúries, du el món a l'es
devenidor; és, després del segon imperi i de 1870, 
la societat de la tercera república, la societat de 
les noves lliberacions socials, la societat que ha 
afranquit les consciències, la societat que ha co
mençat a destruir els privilegis, la societat que 
ha començat- a decretar la sobirania única i ab
soluta de la individualitat civil. 

Aqueix poble tan mal entès, tan calumniat, tan 
befat, és el poble de la França que s' ha redreçat 
contra I' imperialisme, és el que ha deturat els 
exèrcits militaristes, el poble que amb exèrcits 
democràtics lluita a Verdun. 

I l'acció d'aqueix poble demòcrata, d'aqueix 
poble que representa el món modern, és tot sen
zillament, després d' haver fet grans esforços per 
evitar la guerra, acció defensiva. Contra V impe
rialisme, essent defensiva, és deslliuradora. 

La França ensenya la bona lliçó. Aprenem-la, 
que ens convé. 

MERCERIA = ALBERT BONET = CLARIS, 15 
Adornaments per a vest i ts de senyora 

GRANS NOVITATS = PREUS REDUÏTS 

Tallers Gràfics 

Josep Sabadell & C, 
S t a t . e n O t a . 

Obres de text = Revistes = Periòdics 
Fascicles = Catàlegs = Circulars = Fac
tures — Talonaris — Memoràndums = Es
queles mortuòries — Targetes i tota men» 

de treballs comercials 

Casa especial per a Carnets = Calendaris 
i Etiquetes en relleu 

Mostruaris de toies menes i Llibres ratllats 
Relligats de luxe i econòmics 

Mallorca, 257 bis-BARCELONA 
T E L È F O N 7 2 I O 
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La qüestió de les aigües 
Dels "Anals de I'Academia i Laborato

ri de Ciències Mèdiques de Catalu
nya". (Juliol 1915). 

Més rèplica 
(acabament) 

El senyor Turró diu que la Junta s'ha ocupat 
tantes vegades de l'endemia tífica. Jo deia que 
durant anys i més anys, fins el 1909, la Junta no 
havia fet res: vinguin documents que demostrin 
el contrari. Jo, i molts companys que es preocu
pen d'aquestes qüestions als quals he consultat es 
troben en el mateix cas, no recordo cap acció an
terior de la Junta de Sanitat en aquest sentit. 
Però jo no deia el que en el séu afany d'equivo
car-se em fa dir el senyor Turró de que la Junta 
mai s'ha preocupat de l'endemia. Si copio gran 
part del document que sobre això publicà en 19C9! 
En 1909 sí que se n'ocupà i fins en una forma que 
ara el senyor Turró en diu escandalosa, car es feu 
públic, i s'envià a mokes entitats, un document 
en el qual es denunciava el nostre pèssim estat 
sanitari. Si això precisament és el meu argument 
contra d'ella, perquè després, sabent que estàvem 
malament, tornà a la calma mentre el tifus anava 
fent mal. 
— Diu que jo no dic que la Junta declarà conta-
minables les aigües del Llobregat amb el fi de 
minvar l'endemia evitant la infecció dels dipòsits. 
I està clar que no ho dic! La Junta denunciava ben 
especialment les aigües del Llobregat, i dels di
pòsits ne deia : en estos depósitos no puede 
desarrollarse ni el B. Eberth ni el B. Coli co-
mune, si la semilla no ha sido sembrada en 
el vehículo; i aquesta llavor es cercava per ais 
dipòsits servits per aigües d'altres manantials en 
la disjuntiva; o que estas aguas se infectan 
por el subsuelo, por las malas condiciones de 
sus oías de conducción, o que estas aguas se 
mezclan con las del Llobregat. Es veu benclar 
com és al Llobregat i no als dipòsits, on se cer
cava la causa del mal? I això és el que jo deia. 

El senyor Turró repeteix que no es tancaren 
les aigües de Moneada perquè no se sabía com 
estaven les altres, i al meu càrrec de perquè no 
se sabía estant disposat que les aigües s'analitzin 
diàriament diu que «qui dictà aquesta Reial Ordre 
no sabia que els anàlisis bacteriològics no es 
poden fer en un dia» i més avall diu que el critico 
«per no complir les ordres del poder central fins 
quan són tan estúpides com aquesta». I amb això 
creu el senyor Turró justificar-se? 

No, senyors, no. La Reial Ordre que invoca 
el senyor Turró diu que es facin anàlisis diaris, 
i això no vol dir, ni aquí ni en lloc del món, que 
aquests anàlisis s' hagin de fer en un dia; com el 
dir que sortirà un tren diari de Lisboa cap a Pe-
tregrade no vol dir que el tren hagi de fer el ca
mí en un dia; això és un vulgaríssim sofisma del 
senyor Turró. La Reial Ordre, senyor Tunó, vol 
dir que cada dia es recullin aigües i se sembrin, 
i aquest anàlisi començat cada dia amb una aigua 
nova es comuniqui quan està acabat. Recollir ai
gües i examinar-les en els dies necessaris és el 
que feu el senyor Turró quan ja teníem lepide-
mia al damunt i els malalts i els morts se suma
ven, i això és el que es devia haver fet abans, i si 
abans s'havés fet, a més de descobrir-se més aviat 
la infecció de 1' aigua de Moneada i de la del Va
llès, s'hauria sabut l'estat de les altres i s'haurien 
pogut tancar totseguit les infectades, i els malalts 
i els morts que s' haurien estalviat haurien estat 
nombrosíssims. í qui en té la culpa de que això no 
se sabés i de que no es fecin els anàlisis dia is, tal 

(1) Vegi's els númerits anteriors de LA V'A<H¿> 

com està disposat oficialment?.., El senyor Turró 
creu poder-se justificar tractant d' ignorant a qui 
dictà la Reial Ordre i dient que és una ordre es
túpida. Però si tan estúpiaa és aquesta ordre, si 
tant no es pot complir, còm és que, ara, al Labo
ratori Municipal diuen que la compleixen i publi
quen notes d' anàlisis preparats sense interrupció 
un dia darrera I' altre? Si això tan estúpid es pot 
fer ara, i ho fan molt ben fet laboratoris d' altres 
ciutats més sortoses que nosaltres, per què no es 
feia abans? Us imagineu les llàgrimes que s' hau
rien evitat si les disposicions oficials s' havessin 
complert i havessim tingut un coneixement exac
te de les aigües dia per dia? I d'això qui n'és res
ponsable? 

Insisteix en que les aigües no es tancaren quan 
se sabé el resultat de tots els anàlisis— el dia 8— 
per la pressió d'dltres elements i entre ells la Co
missió Sanitaria, que es constituí el dia 10. Una 
entitat que neix el dia tO ja té la culpa del que es 
feia el dia 8. Això ja no és ridícul : és grotesc. 
Però fins altres elements que hi intervingueren 
abans i que, per estar faltats de les dades neces
sàries, pugueren cometre petits errors d'aprecia
ció, no hi haurien intervingut, o ho haurien fet 
en molt altre sentit, si les dades sobre l'estat de 
les nostres aigües havessin existit a son degut 
temps i s'havessin pres totseguit les mesures ne
cessàries. Quan el poble es trobà invadit per una 
intensa epidemia i s'adonà de que els organismes 
oficials estaven als llims, i que no sabien què fer 
per manca d'unes dades que tenien l'obligació de 
posseir, què té d'estrany que s'dgités amb movi
ments convulsius i desordenáis? Per això vingué 
la Comissió Sanitaria, per a regular el moviment 
i documentar-se. I per cert que ho conseguí, i d'ai
xò plora la criatura. Diu que les autoritats escol
taren a qui no devien escoltar. Però, còm lliga el 
senyor Turrò això amb el que es diu en l'exposi
ció de la Junta de Sanitat per ell firmada de que 
«el Ayuntamiento, y, en su lugar, el Alcalde, en 
quien él había delegado todas sus facultades sa
nitaria, no se inspiraba más que en los acuerdos 
de esta Junta»? I que les autoritats, en tot aquest 
procés, han prescindit de l'opinió de Barcelona, 
és prou per a demostrar-ho l'ocorregut amb les 
aigües de Moneada i la seva cèlebre conducció 
de.ciment armat per a anar depressa, el que no 
priva que mai acabin d'arribar. La culpa és sem
pre dels que devien conèixer I' estat de les nos
tres aigües i no el coneixien i per això l'epidèmia 
pugué pendre la extraordinaria volada que tots 
recordem amb dolor. 

Per a explicar el silenci de la Junta respecte 
les aigües del Vi lles, diu que aquestes foren tan
cades dugués hores després de denunciades. És 
que això ja els absol? 1, abans de tancar-les, fins 
que es descobrí sa infecció, els Eberths que por
taven, que no hi tingueren cap participació en la 
epidemia? I diu que no calia desinfectar les seves 
canonades perquè són isolades de les altres. Si 
això fos veritat, per mig de quines canon des 
se 'Is hauria donat aigua als que bebíen abans la 
del Vallès? I havent-se d' aprofitar aquelles, que 
suposem que fossin isolades, per què no desinfec-
tar-les abans d'engegar-hi una altra aigua, com se 
feu amb les de Moneada? El senyor Turró, ni 
equivocant-se surt del pas amb lluiment. Però és 
que les conduccions del Vallès foren desinfecta-
des amb hipoclorit, segons deia una nota oficiosa 
de l'Alcaldia, que publicaren quasi tots els diaris 
de Barcelona. Ja no se'n recorda d'això el senyor 
Turró? I això de que les aigües del Vallès tenen 
conduccions isolades, fins al consumidor—des de 
l'origen fins a trobar les altres, sí—, ja m'agra
daria que el senyor Turró ho demostrés. Fins 

ara, sempre s'ha dit, i així és, que la Companyia 
General té una sola xarxa de distribució i que té 
comunicació entre totes les seves aigües. 

I diu també que s'han fet les obres de defensa 
contra una possible reinfecció. Sí, vagament n'he 
sentit parlar; però com la Premsa que jo llegeixo 
no ha dit en què consistien aquestes obres de de
fensa, ni ningú, i ho he preguntat més d' una ve
gada, m' ho ha sabut dir, per això preguntava jo 
a la Junta de Sanitat què s' havia fet. El senyor 
Turró contesta, tan vagament com els altres, que 
s'han defensat. Bé, i còm s'han defensat? Quines 
obres s'han fet? Còm queda ara l'aqüeducte? Això 
és el que se li ha de dir a Barcelona per a que es 
tranquilitzi. Dir que s'han defensat, a l'alçada 
que estem, és no dir res. D'aquesta defensa, ara 
per ara, en desconfiem, perquè pot semblar-se a 
la del Llobregat, i per aquest motiu, fins que 
se'ns expliqui clarament, pensarem en la facilitat 
de que torni a haver-hi ¡' Eberth. 

Per a excusar el compliment de la Reial Or
dre que declara impotables les aigües que con
tinguin microbis procedents del tube intestinal, 
surt el senyor Turró amb que «quina bacteria hi 
ha que no pugui procedir dels budells», torna 
amb que s'ha legislat això sense tò ni sò —pobre 
Reial Consell de Sanitat! — i ve a dir que s'heu-
ría de fixar a la llei quines són les bactèries prò
pies de les vies digestives. La fugida és d'estu
diant dolent. Això vol venir a dir que el senyor 
Turró no sab quin. s bactèries són les procedents 
del tube intestinal, i, per tant, no sab quins mi
crobis són els que deuen fer-li donar una aigua 
com a dolenta. I doncs, un funcionari públic que 
té a les seves mans, amb el que ell digui que són 
les aigües, la salut i la vida de milers de perso
nes, còm ha pogut viure tant temps amb una llei 
que no sab complir? Còm, el senyor Turró, que 
suposo que sab la importancia que té trobar a 
l'aigua microbis procedents del tube intestinal, 
no podent complir la llei per no saber interpre
tar-la, no demanà, tot seguit, les aclaracions ne
cessàries i que li precisessin quins microbis són 
els dolents? Còm ha pogut viure tranquil el se
nyor Turró, en sa missió delicádíssima, sense ca
pir el criteri legal al qual dèu acomodar-se? Tan 
poc el molesta cobrar dels organismes oficials 
i quedar-se al marge, per ignorancia d'interpre
tació, del que els organismes oficials disposen? 
Això és el que diríem al senyor Turró si pugues-
sim acceptar la seva sofistica excusa. 

Però, tractant amb metges, fa llàstima veure 
que hi ha qui s'atreveix a donar una excusa sem
blant. Pel tube intestinal, senyor Turró, hi poden 
passar molts i molts microbis de tota mena, real
ment; però els bacteriòlegs seriosos diuen que hi 
ha una mena de microbis que del tube intestinal 
ne fan el séu habitacle normal, o predilecte, i per 
això es troben, a les bacteriologíes, aquells capí
tols de «Bactèries de l'aire», 'Bactèries del sol», 
«Bactèries de l'organisme normal», i, com a sub-
capítol d'aquest, «Bactèries de l'intestí», i aques
tes són les perilloses. 

Això, el legislador, segurament, suposava que 
els directors de Laboratoris ja ho sabien, i estic 
segur que no serà petita la seva sorpresa si arri
ba a enterar-se de que a Barcelona s'ha aguantat 
i s'aguanta un director de Laboratori que no se 
n'ha enterat. I el legislador podia creure, també, 
que, si amb el temps es trobessin microbis nous 
que no puguessin ben bé enquibir-se en un o fil
tre agrupament, un funcionari zelós de complir, 
si no volia resoldre-ho ell, podia perfectament 
demanar, a qui correspon, que li donessin una 
norma feta, un criteri a seguir. Ei legislador ho 
podia suposar tot, menys que un director de La-
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boratori visqués sense criteri de la procedencia 
i significació dels microbis que poden trobar-se 
a l'aigua, sense que sabés d'on vénen i el que 
volen dir el fecalis alcaligenes, Venteritidis 
sporogenes, Venterococ, etc.— si en cités molts 
em dirien pedant — i el colibacil. P,-rò si el se
nyor Turró no va entendre què volia dir el legis
lador i no sab orientar-se respecte a quins són els 
microbis que procedeixen del tube intestinal, per 
què donà per sospitosa 1' aigua de Reus que con
tenia coli i per què aquella llista d'aigües amb 
coli declarades impotables pel senycr Turró que 
consten en la Memoria del senyor Sedó sobre les 
aigües? Còm ho explica això el senyor Turró? 

Diu que la Junta, amb un anàlisi, no pretenia 
donar per bones les aigües. Doncs tota la seva 
conducta i l'exposició per mi comentada indiquen 
el contrari, com podrà veure qui torni a llegir-ho. 
Però si la Junta creu també que un anàlisi sol no 
és prou, còm volia tranquiiitzar el veinat amb un 
resultat insuficient? Quin objecte tenia, doncs, 
aquell anàlisi? Còm parlen d'arbitratge suprem? 
Vol dir ara el senyor Turró que allò fou, només, 
una comedia? Per què li donaren valor, doncs? 
Barcelona no pot tranquiiitzar se fins que sàpiga 
bé l'estat de les aigües que beu; això és elemen
tal, i, si la Junta volia tranquiiitzar la nostra po
blació, li havia de donar aquest coneixement. 
Fer altra cosa és contribuir a desorientar-la més, 
i, el que és més greu, contribuir hi donant un 
valor a una cosa que, segons el senyor Turró 
diu, sabien que no el tenia. 

Després parla dels suposats mals del que ell 
en diu escàndol. Nosaltres creiem també que 
quan una ciutat té una tara i es fa tot el que cal 
per a corretgir-la és, més que inútil, perjudicial, 
entretenir posant-la de relleu, però quan una 
ciutat té una tara i en lloc de procurar corretgir-
la, es fan esforços poderosíssims per a que no es 
posi remei al mal, essent un dels mitjans de que es 
valen el negar-lo, creiem que s'ha d'anar a tot 
arreu on es pugui per a desvetllar al poble i de
terminar-lo a exigir que el mal sigui remeiat. A 
nosaltres ens interessa molt el port de Barcelona, 
la riquesa de Barcelona i el bon nom de Barcelo
na, però ens interessa més, moltíssim més, la salut 
i la vida dels ciutadans de Barcelona, i la salut i 
la vida del nostre poble estan constantment me-
naçades pel mal estat de les nostres aigües. 
I aquest estat dolent es tira a perpetuar-lo i con
tra això apel·larem a tot. Serem potser vençuts? 
Som pocs i el nostre poble és difícil de moure per 
qüestions com aquesta, però si desgraciadament 
fos així i la cosa continués com ara, quan tothom 
callés, el port, la riquesa i el bon nom de Barce
lona, continuarien com ara sofrint de l'estigma de 
ciutat mal sana que li dóna la grossa mortalitat 
per tifus que pateix, i aquesta mortalitat, més 
alta, malgrat la rebaixa de que parla ei senyor 
Turró, que la de les altres ciutat d'Europa i Amè 
rica de la importancia de la nostra, i més alta se
gurament del que diuen els documents oficials per 
les nombrosíssimes ocultacions que tots sabem 
que hi ha, la troben tots els que s'interessen per 
qüestions higièniques en els documents estadís
tics oficials. Allí és, doncs, l'escàndol, d'allí ve 
la fama de ciutat del tifus que té Barcelona de 
molts anys abans de que es fessin campanyes per 
a evitar que aquest mal nom continui. 

I respecte a la utilitat de les campanyes soro
lloses el senyor Turró en té un exemple en la 
qüestió Ferran. De manera que encare potser 
guanyarem i això és el que fa por a molts. 

Finalment el senyor Turró diu que em seguirà 
d'aprop pel meu mateix camí i aixecarà la seva 
veu on jo l'aixequi. Ja fóra hora! Però malgrat 
aquesta declaració aconsello als lectors que no 
ho esperin; el senyor Turró continuarà fugint 
d'estudi. Si volia fer el que diu, ja que ha escrit, 
podia ja haver començat a fer-ho i si els lectors 

fan memoria veuran com tot el principal que jo 
he comentat el senyor Turró ni en parla. EI se
nyor Turró, que tan d'aprop i pel meu mateix 
camí vol seguir-me, podia ja haver-nos explicat i 
no ho ha fet, perquè a Reus unes aigües amb 
colibacil són declarades sospitoses sense parlar 
de quantitat ni de virulencia i a Barcelona unes 
aigües amb colibacil són declarades potables des
prés de parlar de virulencia i quantitat; podia 
dir-nos i s'ho calla, perquè primer va formar part 
de la subcomissió tècnica de la Comissió Sanitaria 
dels acords de la qual primer es felicitava, i més 
tard, al trobar els nostres tècnics infectades les 
aigües de lesfonts, se'n separà titllant la seva ac
tuació d'anàrquica i pertoi badora;podía aclarir-nos 
i s_'n descuida, perquè essent tan amic dels Anals 
i de l'Academia i enemic del que ell ne diu es
càndol higiènic, es va negar a treballar quieta
ment en el Laboratori de l'Academia amb els altres 
tècnics per a arribar a obtenir un dictamen únic 
que pogués evitar totes les discussions sorolloses 
i apassionades i pogués donar a la ciutat una ga
rantia de coneixement de l'estat en que es troben 
les aigües que bebem; podía documentar-nos, i 
ni en parla, d'aquella seva peregrina teoria que 
contradiu el que afirmen tots els bacteriòlegs 
formals de que l'Eberth que no fa tifus no és 
Eberth i d'aquella captació d'aigua insuficient per 
a fer l'anàlisi tal com s'havia quedat, que denun
cià el doctor Presta que feren els del Laboratori 
el dia de l'anàlisi de les mateixes aigües que els 
nostres tècnics; podia aclarir nos i també se n'o
blida, perquè mentre a Madrid troben, el 18 de 
Març, les aigües de Dos Rius amb coli i les del 
Besòs amb coli i 1500 bactèries per c. c. al La
boratori Municipal continúen trobant-les tan no 
ostensiblement modificades com sempre; podia 
explicar-nos i no ho fa, perquè al Laboratori Mu
nicipal es permeten no seguir el criteri de pota
bilitat bacteriològica establert per l'Estat, o al 
menys, i ja veu si som fàcils de contentar, ente
rar-nos de quin és el criteri de potabilitat bacte
riològica que tenen— si és que en tenen — en 
dit Laboratori; podia fer-nos conèixer, i no ho fa, 
aquella nova doctrina de la significació del coli 
que els del Laboratori Municipal tant remei en i 
mai formulen; podía explicar-nos i també s'ho ca
lla, per què es donen als dos dies de preparat un 
anàlisi uns dictàmens de no variació ostensible 
que no volen dir res i que malgrat haver regone-
gut que no es poden fer en tan poc temps—com 
jo vaig dir en el número de Febrer encare que 
ara surtin amb la ridiculesa de que jo no sé que 
no es pot fer un anàlisi en un dia—el continuen 
donant: i podia explicar-nos per què no es feien 
anàlisis diaris de les aigües, com diuen que ara 
es fa, abans de l'epidemia, d'una manera un xic 
més seria del que intenta fer-ho al dir que no es 
poden fer anàlisis en un dia, cosa que ningú li ha 
demanat. 

Això és el que hauria d'haver explicat el se
nyor Turró si vol justificar-se i això és el que no 
explica. I ja veureu com encare que digui que em 
seguirà d'aprop, el que és satisfactòriament, no 
ho explicarà pas. 

R. P L Á Í A R M E N G O L 

S. CARBONELL I PUIG 
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GUAITA 
ES eleccions a Espanya, i també a Ca
talunya on s'hi practica la política cas-
tiçament espanyola, porten un verita

ble enrenou a les accions col·lectives, car tenen 
tots els agrupaments polítics tan poca fè en la 
propia idealitat, que no es cerca altra cosa 
que una fórmula electoral per à abatre moral
ment al contrari. 

Així formada la ideología política electoral 
nó ens sorprenen les variacions d'actituts d'uns 
i altres, puix el resultat definitiu es fia, a vol
tes, a les conseqüències immediates d'un Reial 
Decret o una Reial Ordre, publicats a temps. 
El mateix a Barcelona que a fóra d'ella. 

Per això en Romanones ha publicat el Reial 
Decret sobre Dipòsits francs. Ell, el més polí
tic de tots els polítics espanyols, no podia obli
dar, tenint interès en treure alguns diputats 
dels seus per Catalunya en les properes elec
cions, que ja en dugués anteriors—les de 
diputats provincials i regidors—serviren aquí 
de plataforma les zones neutrals, en defensa de 
les quals els diputats per Catalunya oferiren 
esqueixar les actes si no lograven quan menys 
fer-les presentar al Parlament, que ja fou 
comprometre's a ben poca cosa. No obstant, 
llevat d'en Macià, ho ho compliren i guardaren 
amb toia cura les actes. Sabent això en Roma
nones, llest com és, impossibilitat per diferen
tes causes d'acontentar als catalans, i fins, 
potser, per propia mala voluntat, havia d'in
ventar alguna concessió per a contrarresta/ 
l'efecte del séu incompliment amb Catalunya, 
i va fer publicar el Reial Decret sobre dipòsits 
francs que ben segur farà el séu efecte polític 
i es 'pot ben dir que a no res compromet, man
cant encare el reglament sobre els mateixos, 
que alguns comerciants madrilenys ja han de
manat sigui el màxim de coercitiu. 

7 ots aquests fets són una demostració ben 
palesa de la desllealtat amb que es lluita, del 
mínim interès que representa l'esperit i la vo
luntat del poble, i del màxim d'atenció que es 
posa en els efectes suggestionadors de les 
mases. 

Concessions econòmiques, millorament so
cials, afavoriments personals, tot s'ofereix' en 
aquestes lluites, i el més [lamentable encare, 
és el fet de guanyar el qui més cura posa en 
saber presentar més enlluernadors els oferi
ments, malgrat saber tots que de tot allò res 
es complirà. L'experiència parla més eloqüent-
meni que ho faríem nosaltres. 

Tot se sotsmou, tot s'abranda, i a Catalu
nya que havíem abatut per a sempre els ele
ments caciquistes, els regionalistes que els 
ajudaren a reviure, que avalaren el séu dret a 
la nova existencia, clamen ara en contra d'ell 
perquè se'ls rebel·la en algunes comarques. És 
un corb que ells criaren i no sabem si ara els 
treurà els ulls, però quant tornin les eleccions 
provincials hauran fet ta pau; i com ara i 
abans, seguiran ben amigablement en la Di
putació i eh la Mancomunitat. 

Política espanyola pura. Farsa... far
sa!—F. 
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( i honor í en Guimerà 
DISSABTE passat tingué lloc el banquet que 

organitzà la Colonia Francesa de Barce
lona, en honor de l'Angel Quimera, amb 

motiu d'haver-li sigut concedida pel Govern fran
cès la Creu de la Legió d'Honor. La festa, que fou 
brillantíssima, transcorregué entusiàsticament. Se 
feren notabilíssims parlaments, per les més signi
ficades personalitats allí presents, essent remarca
bles els del President de la Colonia, senyor Dor-
gebray, qui oferí el banquet al nostre dramaturg, 
i el del diputat per la Cerdanya, en Manel Brouse. 
Ambdós oradors començaren els respectius dis
cursos en llengua francesa, usant, després, nostra 
aimada parla catalana. Volem fer constar, perquè 
aquesta fou la nostra impressió,que, tant l'un com 
l'altre,parlaren magistralment, més quan s'expres
saren en català fou quan les seves paraules adqui
rien una major precisió i una més gran eloqüèn
cia. És digne també de remarcar el parlament de 
1' Amadeu Hurtado, qui feu vibrar d' entusiasme 
tota la munió de comensals. Poques vegades la 
brillantíssima oratoria de l'Hurtado se'ns mostrà 
amb tanta justesa. Fou delirantment ovacionat, 
igualment que els altres oradors. També oi una 
ovació formidable en Brouse quan anuncià per a 
després de la victoria la vinguda a Barcelona del 
generalíssim Jofre. 

L'acte de que parlem—del qual no podem fer-
ne una més llarga ressenya per manca d' espai— 
fou esplèndit i hi feren acte de presencia les més 
il·lustres personalitats de la nostra terra. Dels ele
ments de la Unió Catalanista n' hi havia una no
drida representació. 

Abans de cloure aquestes ratlles volem trans
criure, per a enriquir les nostres pàgines, 1' her
mosa poesía escrita per V homenatjat i que fou 
llegida esquisida i curosament per en Lluís Via : 

En el dinar del 25 de Març 
Qlatint-me el cor amb emoció fondíssima, 
com si a dins Perpinyà em trobés encare 
jo us dono grans mercès en aquesta hora, 
senyors i amics d' aquella hermosa França, 
senyors i amics d' aquesta Catalunya, 
per 1' alt honor que rebo de vosaltres. 
Jo no el meresc; més la Nació Francesa 
ha volgut gal lejar la nostra parla, 
parla d' un poble que vol viure amb ella, 
mentre món sigui món, i 1' ha gravada, 
la distinció que ha fet a casa nostra, 
en un bloc de pedrera catalana; 
i el bloc no val sinó el gravat que ostenta, 
i sóc vist per ser part d' una muntanya. 

Oh! Jo 1' estimo aqueixa terra amiga 
que e,s veu, de Barcelona, tota blanca 
de neus, a 1' horitzó, que no refreden 
la calor vividora de les ànimes 
dels fills d' aquí i els fills d' allà, tots nostres, 
com nosaltres tots d' ells; que és d' una patria 
la sang ardent que en ses venes corre; 
sols que a ells els dóna per aimar la França, 
perquè la França és bona amb ells; que sempre 
som agraits, en ierres catalanes. 

I còm no hem d' estimar la França tota, 
si estima el Rosselló, que és nostra patria? 
1 còm no hem d' estimar-la, si el cor nostre 
més terra enllà té ses arrels encare; 
que els arbres de la nostra poesia 
dins de Provença han encreuat ses branques, 
segles i segles fent els nius a 1' hora, 
cantant sovint i barrejant les llàgrimes? 
Pregunteu a Mistral, al gran poeta, 
gloria eterna que els dies ageganten, 
i encare pels espais els vents s' emporten 
sos cants sentits, que dins del cel no hi caben... 
Oh! Jo prou f he sentit, Mistral, com deies : 
« Provença i Catalunya són germanes »... 

! còm no hem de voler, tota la vida, 
a la terra d' enllà, si ella ens portava 
1' home més gran de tota Catalunya, 
a qui, a nostre Montpeller, li espuntà 1' auba? 
De dalt del Pirineu ell vegè, un dia, 
Catalunya, Aragó, la verdejanta 
Valencia, i Murcia, i, en l'escumeig de 1' ona, 
les Mallorques, que els braços li all rgaven... 
1 el Pirineu ell devallà, i eixien 
terres i mars al foc de sa mirada... 
Volant, el séu mantell, tot ho cobria... 
I així la patria fou del Rei en Jaume!... 

Anem a Tarragona amb la Provença. 
Cridem-lo en català, i avui, encaré, 
se mouran sots la llosa ses despulles 
i sentirem com va cercant 1' espasa!... 

I, senyors i companys, la llengua hermosa 
del Rei en Jaume, el pare de la patria, 
1' ha honrada la República Francesa! 
Gloria per sempre a la germana França! 

(U (H 

Comílè de Premsa de l'Unió Catalanista 
Una mesura de previsió i una reforma 

EL Comitè de Premsa de la Unió Catalanista 
s' havia fet el propòsit de no fer conèixer 
als lectors i abonats seus les dificultats pu

rament d'ordre econòmic que ha vingut a crear-li 
l'actual conflicte de la industria paperera, els pri
mers efectes de la qual han consistit en una puja 
considerable d' aquest article. 

Es cregué, al principi, que fóra passatger 
aquest encariment, per qual motiu es decidí se
guir regularment com si el fet anormal no s' ha-
vés produit. Però contràriament a la primera im
pressió, el conflicte ha pres un caire gens tran
quilizador per raó de la seva persistencia i per 
la tendencia que du d'; greujar-se. 

Per a evitar, doncs, que aquelles dificultats 
econòmiques arribessin a constituir un seriós 
obstacle per a la normal aparició de les publica
cions del Comitè de Premsa, s' hi ha decidit es
tablir una lleugera modificació que, ensems que 
les garantirà contra les eventualitats que pugues-
sin despendre's de les excepcionals presents cir
cumstancies, vindrà a resoldre una important 
qüestió ja de temps en estudi a precs de no pocs 
dels seus lectors i abonats. 

Consisteix aquesta qüestió en l'aparició de 
Renaixement en diferent dia de la setmana que 
LA NACIÓ, el que vindrà a sovintejar el fecunde 
contacte entre les publicacions de la Unió Cata
lanista i els que en ella s'inspiren.' 

Consisteix la mesura de previsió presa en la 
publicació quinzenal de Renaixement — el pri
mer i tercer dijous de cada mes—, però augmen
tant el séu nombre de planes, per ara, fins a 24. 
Amb aquest augment de pàgines, Renaixement 
serà millorat en aquella extensió necessària que 
la Revista dèu poder oferir a tots els assumptes 
objecte d'especulació. Això ha tingut en compte 
el Comitè de Premsa a l'introduir l'exposada re
forma; i així, lògicament, s' ha fet el propòsit 
d'augmentar, encare, fins a 32 el nombre de pla
nes, bon punt les circumstancies generals ho 
permetin. 

El proper número de Renaixement, doncs, 
amb 24 pàgines de text, apareixerà el proper di
jous dia 6 d'Abril, posant-se a la venda al preu 
de* 30 cèntims. 

LA NACIÓ continuarà sortint els dissabtes, i si 
el Comitè ha pogut resoldre satisfactòriament el 
que es proposa amb el séu orgue popular, aquest 
serà també objecte d'una millora que segurament 
agrairan i tindran en compte —majorment en els 
temps que correm—els lectors i els abonats i tots 
els adeptes a la Unió Catalanista, al servei de l'in
terès altíssim de la qual està el Comitè de Premsa. 

Correu U Catalunya 
Ripoll 

L A política, la vella política, en els pobles 
rurals, adoleix dels mateixos defectes que 
en les grans ciutats, i, a més, adoleix, tam

bé, dels defectes propts del primitivisme, en tots 
els ordres, que, en general, les ruralies, per culpa 
i defecte de les organitzacions polítiques ciuta
danes, sofreixen. 

Així, pot veure's com, en arribar els períodes 
d'intensa agitació política, els pobles que en 
temps normal gaudeixen d'una apacible i tran
quila quietut, es transformen ràpidament i co
mença l'actuar febrós, intens, dels partidaris r 
directors dels agrupaments que, anc que actuin 
sempre com a nuclis personalistes, volen reves
tir-se d'un cert aspecte de gran idealitat que els 
hi dongui el prestigi que, per representar moda
litats revellides, no gaudiran jamai. 

Els eterns mercaders de la política, sembla, 
talment, que la llur actuació política la reservin, 
només, per a posar-la en pràctica quan un perío
de electoral és arribat. Quan aquest període arri
ba, ja es belluguen i ja es demostra l'interès que, 
per sortir triomfants de les urnes, senten; ja 
l'amoixen al bon poble i en cerquen el llur apoi. 
Però és moguts per un egoisme malsà, és per sa
tisfer ambicions particulars no massa nobles, 
moltes voltes, que a la conquesta del poble es 
llancen. No existeixen, per exemple, en l'esperit 
d'innombrables candidats que es presenten pels 
districtes que han d'elegir representant, els sen
timents ideològics que fan bategar el cor dels 
homes moderns. I és que, aquells, si actuen pú
blicament a favor d'una idealitat determinada, ho 
fan pensant en una serie de conveniències de 
caràcter particular que s'han de rebutjar del tot 
i per res s'han d'immiscuir en tot quant sigui 
d'interès col·lectiu. 

A la Catalunya rural està per realitzar la trans
formació política que, fins a cert punt, s'és realit
zada en alguns districtes catalans. I és que Cata
lunya no s'ha modernitzat encare, políticament 
parlant, i viu de una faiçó pretèrita les actuacions 
polítiques que s'emprèn. 

Sols així és possible que una figura altament 
representativa, segons en un diari català llegírem, 
patrocini el sistema de guanyar eleccions mitjan
çant diners, diners, molts diners... Doncs, no. 
Nosaltres sostenim que les eleccions no han de 
costar diners i que, en celebrar-se, s'han de fer 
normalment, com obeint a una funció naturalíssi-
ma dels pobles. 

Una depuració política a la nostra terra hi 
manca, i per tal que pugui arribar a ésser una 
realitat, cal que la política sigui sincera, noble, 
honrada. Cal, també, que els pobles s'eduquin 
col·lectivament i que actuin seguidament i no 
amb intermitències. La política ha d'ésser una 
funció social que no pot interrompre el séu curs. 
Si l'interromp, el llur funcionament no és perfec
te, és anormal, i és en aquest cas quan als cata
lans ens correspon anar contra les anormalitats 
i les imperfeccions que sempre, sempre, afeblei
xen la voluntat nacional dels pobles. 

l.i i is PELLICER 
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En la passada reunió del Comité de Propa
ganda s'acordà per el vinent dissabte dia 8 d'Abril 
a les 10 de la nit, en el Casal Catalanista del 
districte II, cel·lebrar un miting d'afirmació na
cionalista. La setmana que vé donarem més de
talls, i el nom dels oradors que hi pendran part. 
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Acció Catalanista 
EL dia 23 de Març passat, al Casal Catalanista 

de Sans, Els Segadors, en P. Oliver i Do-
menge donà una interessant conferencia 

el títol de la qual és : La catalanitat de Mallorca. 
Nostre estimat amic llegí un mentíssim tre

ball en el que hi posa a contribució la Cancille
ría catalana, els esciiptors de l 'Edat Mitja, els 
historiadors de totes les èpoques i el desglosa-
ment d'una extensa successió de fets històrics 
evidenciadors de que les Maliorquessón catala
nes, netament catalanes, ètnicament i psicològi
cament; que català n'és llur llenguatge, com cata
lana és llur nacionalitat propia. Se fa impossible 
ressenyar tot el contingut d'aquesta recopilació. 

En Pere Oliver i Domenge es pot dir que no 
diu res, ell fa dir als altres, exposa fets, i del con
junt ne surt per si sola la síntesi de la catalanitat 
de Mallorca sense estorsions ni sentimentalismes 
i despullat de tot retoricisme superflu. I com si 
amb això no n'hi havés prou, retreu les opinions 
que sobre aques} particular han exposat en Ma
rian Aguiló, Mossèn Alcover, Mossèn Costa i Llo
bera, en Joan Alcover, en Miquel S. Oliver i altres 
mallorquins que han tingut frases collaboratives 
a la objectivitat històrica del pulcre conferenciant. 

Ataca, de passada, als que, des dels elevats se-
tis, intenten macular nostre idioma català, en con
tra dels efectes de l'acció insana dels quals cal te
nir present l'afirmació d'en Ferran August Bebel. 

Realitzà, en fi, una labor tan sincerament na
cionalista, basada completament en revisions de 
fets consumats, formant en conjunt un treball tan 
perfecte, que, a I' acabar, entre les explosions de 
franc entusiasme i les felicitacions efusives i les 
repetides demostracions de conformitat i aprova
ció, s'hi notà el desig íntim de poder posseir, bò 
i editat, 1' estudi consciències i patriòtic, de gran 
importancia i veritable interès, que constitueix la 
bella conferencia donada per en P. Oliver i Do
menge, la satisfacció de qual desig ens compla-
vem anunciant-la, remarcant així el mèrit del tre
ball que ha donat motiu a escriure aquestes linies. 

Els conflictes socials 
POCA variació han sofert les qüestions obre

res pendents, des de la setmana darrera... 
Els paletes segueixen igual, havent, la Fe

deració de paletes i peons de Barcelona, fet cir
cular un Manifest, que dirigeixen a tots els obrers 
sindicats, a la Premsa i a la opinió pública. En el 
document referit se fa esment de les vexacions de 
que han estat víctimes, per part de les autoritats 
i dels burgesos, i es posa de relleu 1' actitut cor-
rectíssima en que han restat els vaguistes, i tot 
això ho exposen al poble treballador, cansats ja 
de tanta ficció i havent acabat els arguments i les 
maneres de procediment per a solucionar en pau 
i bon acord la vaga, que ja fa tretze setmanes, de 
dolor, que dura, ensems que declinen en qui cor
respongui la responsabilitat de les etzegallades a 
que la fam i la desesperació de sortir del pas per 
les bones els llenci, en últim terme, fatalment... 

Nosaltres, bò i reconeixent tot el que l'al·ludit 
Manifest conté, hem de fer constar l'angoixa que 
ens produiria el veure els obrers vaguistes, famo-
¡encs, llançar-se a la violació de l'ordre i la segu-
ritat ciutadanes, perquè semblant procedir repre
sentaria el triomf dels que són motiu originari de 
l'estat dels conflictes socials presents a Barce'ona. 

Els mecànics celebraren un míting per a trac
tar de com se treballa als tallers de La Maquinista, 
fent-se, ademes, referencia dels obrers que conti

nuen presos arbitràriament, qual injusticia deter
minarà la celebració d'un altre míting per a ocu
par-se detingudament del que s'ha de fer per ells. 

Els carrilaires i obrers del mar, el dimecres 22 
del passat Març, celebraren un míting, de propor
cions grandioses, puix es tractà definitivament de 
realitzar el paro general dels obrers de transports. 
Els oradors predicaren la organització de les for
ces proletàries per a contrarrestar els abusos que 
les companyies dels ferrecarrils i de transports 
marítims cometen amb els que per elles treballen. 

Ens enterem que han estat posats en llibertat 
alguns dels obrers detinguts amb motiu de les 
darreres vagues. Infinitament ho celebrem, bò i 
desitjant que sigui ben prompte que puguem fer 
constar que no resta empresonat cap vaguista... 

IM 
ELS dies 25 i 26 del corrent tingueren lloc 

les festes que en homenatge a l'entitat, 
Círcol de Sans, s'havien anunciat. Com 

ja és sabut, el motiu-d'aquest homenatge l'ha 
produit l'entusiasme que pel nostre teatre ha fet 
despertar l'esmentada entitat, en aquella barriada. 

El programa de festes el formaven diferents 
concerts que anaren a càrrec del quintet Casano
vas, dels alumnes pe l'Academia Popular de Cul
tura Musical del Círcol de Sans, i de l'Orfeó de 
Sans. També l'integraven diferentes representa
cions d'obres dels nostres autors, essent presen
tades amb molta propietat i estrenant-se en algu
nes, el decorat. 

Tots aquests actes es vegeren sumament con
correguts, fent-se entrega, el dia de la darrera 
representació teatral, d'un artístic pergamí amb 
la firma de diferents autors catalans, els quals 
l'oferiren a l'esmentada entitat en homenatge a la 
meritoria tasca que realitza. 

El president de la mateixa, en Joan Drets, 
remercià fondament el present que li feien, dient 
que ho agraïa, no solament en nom de l'entitat, 
sinó, també, en nom dels aimants del teatre ca
talà d'aquelja barriada. 

Donà fi a les festes un esplèndid banquet que 
tingué lloc la vetlla del dia 26 i en el qual es pro
nunciaren eloqüents discursos, per diferentes 
personalitats catalanes i autors de la nostra dra
maturgia, enaltint, tots ells, l'obra patriòtica del 
Círcol de Sans i fent vots perquè el nostre teatre 
ressorgeixi ben promptament i amb tota ufanor. 

La vetlla del dia 24 del finit mes de Març, a 
1' hotel Comtal, d'aquesta ciutat, s' hi celebrà una 
festa simpàtica, pel caràcter dels elements que la 
integraven. 

Don Josep Sintas, soci comanditan de la casa 
Josep Sabadell i C.a, S. en C , de Barcelona, oferí 
un àpet als operaris i dependents de l'establiment 
d'arts gràfiques esmentat, en quals tallers s' hi ve 
confecccionant el nostre periòdic LA NACIÓ. 

La. refecció transcorregué en mig de l'entu
siasme i la satisfacció de tots. 

Als postres, resumint els diferents discursos 
que es pronunciaren, el senyor Sintas dirigí la 
paraula als comensals, essent les frases que di
gué clar reflexe de la manera de sentir de l'arrfi-
trió, francament despresa i filantròpica, terminant 
la vetllada amb la impressió agradosa i senzilla
ment familiar d'haver-la passat en pau i harmonia 
i prometent-se tots servar-ne un grat record... 

La Junta Directiva i el Consel de Propietat 
que han de regir, durant el present any, el Cenire 

Català, de Montivideu, han quedat constituits de 
la següent forma: Pres ;dent, Lluís Solé; Vice-pre-
sident, Jaume Taltavull; Tresoier, Pere Compte; 
Comptador, Francesc Puiggròs; Secretari, J. Ro
vira; Vice-secretari, R. Riera Donés; Bibliotecari, 
Pere Rovira; Vocals, Adolf Padrós, M. Sibils, 
Anfós Telia, Antoni Pous i Josep Roca. 

Consell de Propietat: President, Francesc 
Pons; Secretari, E. Lladó; Vocals, J. Llunell, 
P. Barrios, A. Duñach. 

Fem avinent a tots els sotscriptors de les fulles 
Llegiu! que ja ha sortit la número 3. Poden, per 
tant, passar a recollir-les que els hi corresponguin 
per les oficines de la Unió Catalanista. 

El benvolgut comfrare Germanor, de Palafru
gell, segons llegim en el darrer número, deixa de 
publicar-se, passant a ocupar el lloc que deixa 
aquell, un nou setmanari que amb el títol de 
El Palafrugellenc; «surtirá a la palestra per a 
martiri de mals pastors, desesperació de polítics 
enganya-poble i defensa i sosteniment de tota 
causa justa». 

Li desitgem llarga vida. 

Pel segon diumenge de Maig s'està preparant 
una vetllada necrològica a la bona memoria d'en 
Ferrés Costa. Ademés, s'està organitzant una 
sotscripció per a editar les composicions i crò
niques de la guerra del nostre malaguanyat pa
trici, mort a Arràs, per la causa de la dignitat 
d'Europa. 

Hem rebut el primer número del setmanari 
regionalista La Piula. Afectuosament li retornem 
la salutació que a la premsa catalanista endreça. 

La Secció de visites i excursions del Grop 
Artístic «Estudi» d'acord amb el «Grop Feminal» 
del districte II. té projectada per demà diumenge 
una visita al parc Laribal de Montjuic pel que 
fa avinent a tots els seus socis i amics que desigin 
assistir-hi, se reuneixin puntualment a dos quarts 
de dèu del matí al séu estatge, Alvarez, 6, pral. 

Preguem al sotscriptor en Ramón Ullés i a 
l'amic que ens ha enviat tres llistes de probables 
sotscriptors de Roda de Vic, se serveixin passar 
per nostra Administració, qualsevol dia de 4 a 8 
de la tarde. 
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