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(Tbcant a la Pla<?a da la Unlvartltat) 

Fulla extraordinaria dedicada al CAP D'ANY CÁTALA 
^ ^ ^ ^ ^ B B ESTIMEM A CATALUNYA ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Nosaltres, en el dia d'avui, volem fex-
pressar nostre amor a Catalunya. Volem 
fer-ho amb totes les nostres forces, arnb 
tota la nostra potencia volitiva, amb tota la 
nostra ánima. Hi ha amors (tal volta si son 
verdaders amors aixó no pot ocórrer) que 
o be denigren o be ridicuhtzen. En el nos
tre hi,áboquern tot l'esperit, segurs de qué 
Tentrega total del cor no fara mes que 
enaltir-nos i de que amb tot i nostres hu-
mil forces no causará a ningú hilaritat, 
sino respecte. 

Amor és vida positiva! Tal volta és 
l'únic element diví que teñen les coses fi-
nites! Avui i sempre l'orientem i orienta-
rem envers tu, aimada patria nostra; i 

Optimisme 
L'estat del poblé cátala en l'any fitut 

es distint segons com se l'examina. Ha em-
pitjorat; si és considera que l'únic nucli 
pofític orgariitzat com a representatiu del 
Nacionalisme militant, ha accentuat la se-
va aproximado a les institucions represen-
tatlves del centralisme espanyol, fins al 
punt d'haver-s'hi ja confós en les respon-
sabilitats de govern, sense cap aven? en 
les nostres reivindicacións. 

Ha millorat; si's té en compte que'l nos* 
,tre poblé revela cada dia noves ansies de 
llibevació, evidentiment manifestés en els 
nuclis de carácter cultural i social, expan-
dint progresivament el conreu de l'idioma 
propi i fortnant-se una consciéncia nacio
nal en les generacións que pugen. 

Per lo primer es temible la plasmado 
d'un lamentable conformisme. Lo segón, 
insinúa la creixen^a d'un radicalistne, ab-
sent de contempontzacións. 

Entre aqüestes dues corrents, ¿quina 
triomfarárt 

La segona, amb tota certesa, Perqué el 
regoneixement de la personalitat catalana 
com a fruit d'una entente cordial la com 
siderem un imposstble metafísic, atenent 
el criteri predominant en les altes esferes 
i la provada ceguera deis polítics madri-
lenys. D'altra part, la. paciencia del nostre 
poblé no es ¡1-limitada. 

Ja les primeres espumes de la santa in-
tranzigéncia, brollen de les_ entiats i pu-
blicacións catalanes d'América i, a Cata
lunya, en moltes llars hi crema el sagrat 
caliu. 

Prompte ráidrá el dia en que serem tots 
uns per la restirrecció de Catalunya. 

Mane! Folguera ( Duran. 

CATALANS! 

Compreu i propagueu 

LA VEU DEL POBLÉ 

ens esforsarém arvui i sempre en qué tots 
els catalans aixís ho facin! I per aixó nos
altres proclamem nostre amor dient QUE 
L'AMOR A CATALUNYA es amor a 
tots els homes que vegeren la primera 
llum sota 1'bermós cel de nostra patria; 
amor que vol dir woluntat constant de mi-
llorar-los en cor j pensament, económica 
í espiritualment, tant si ho paguen bé com 
si corresponen amb mofes i venjances. 

Es amor a totes les bones institucions de 
la nostra térra; és voler portar renovacions 
progressives en elles; és creació de noves 
espiritualitats generadores de millores posi-
ttvament humanes. 

Es vetllar peí respecte i regoneixement de 

la personalitat universal de Catalunya, per 
la seva integritat de poblé, peí seu honor 
nacional. 1 aixó fent-ho, no íins allí on les 
comoditats permetin, sino fins amb sacrifi-
ci i dolor, posant al servei de la seva idea-
litat immaculada totes les gotes de la nos
tra sang ,fins a perdre la 'vida. 

Es amor a tots el pables, i per tant amor 
també a Castella, tant si trepitja i usurpa 
facultáis, com si colocant-se en un terre-
ny de justicia respecta els drets que perta-
nyen a Catalunya com a poblé igual a ella. 
L'odi és pérdua del domini propi i des-
trucció de valors; l'amor és Túnica forca 
que en la Naturalesa es crea. 

Es amor a TUnivers enter, ais pobles 

L'Esquerra Catalana lllurant batalla contra son drac maleit 
AVANT SEMPRE!.. I VISCA CATALUNYA! 

d'Europa i de les altres quatre parta de! 
mon. ais poblé* civilitzats i ais incults, ais 
homes de la Heroica i Iliberal Franca, ais 
Rifenys Mahometans i adhuc ais antropó-
fags que encara resten. 

Amor a Catalunya no vol dir injusticia 
per ais demés ni enemistat ais altres! Amor 
és llibertat! Amor és regoneixement i pro-
tecció deis drets deis sers que ens roñen! 
Amor és vida positiva! Amor es el contra-
IÍ d'odi i venjanea! 

Ahuesa mena d'amor, i no cap ahi
la que avui, en la diada del Cap d'Any Cá
tala, LA VICU DIU. POHI.K ofereix i Catalunya 
tsperancadft, enseras que fa expressió de! 
.seminient qua puna en el tur el poblé de 
la nostra térra. 

flny nou 
Ha mort l'any oficial, l'any de motilo. 

Per a cada u ben poca cosa ha mort. Aquells 
que teñen feta pressa sí que quelcom se'ls 
hi esmuny d'entre les mans, que un any 
un cop passat, és una cosa que els hi fuig, 
que els hi escurga Testada en el Hoc on 
son. 

Pels que treballen, pels que viuen del 
seu treball, és un de tants anys que han 
passat esperant la nova vida promesa. Per 
a ells no és un fi d'any: és la continuació 
d'un que mai s'acaha, que es fa etern, suc-
ceint-se les mateixes privacións, les matei-
xes miséries, les mateixes baixeses. . 

Es ciar que hi ha qui sent en aquesta 
diada una ndva vida, que no ha pas comen
sal precisament en la festa assenyaíada del 
riou any. Son aquests els estómacs agraíts 
que censuraven altres estómacs dies enre-
ra, i que, satisfets avui, no es recorden 
deis que creien amb bona fe que ells por-
íarien aquest nou any per a tots els que 
poblen la térra catalana, mare nostra. I 
que la festa del nou any que ells celebren 
no la poden oblidar els enganyats; será 
inútil portar penjada al col! amb el lema 
de pau Teína que amenaza, que saben prou 
els que treballen,on rau la forca per a des
hancarlos sense teñir necessitat d'usar les 
armes que denigren i envileixen a qui les 
usa contra gertnans seus. 

Per aixó cal que s'agropin tots els ho
mes que volen Tescombrada com un sol 
home per a apropar aquest esdeveniment 
que els Judes de la térra pretenen eclip
sar sois en favor seu, tot i essent aquell 
patrmioni de tots els catalans. 

Pere Permanyer. 

22-12-21. 

Nacionalístes! Obrera! 

Llegint LA VEU DKL POBLÉ  

H feu obra patriótica i esquerrana 

VAL 3 L O CTS 



DOIQ esplaip 
Per a LA VBU DEL POBLB 

La sardana falaguera, 
i encisera, 
punfefem-la sens negtti. 
tota la nit, 
aue fruir sa dan?a bella, 
,e.ns maravella, 
i el cor bat amb- mes delit. 

Les notes de la sardana, 
nostre germana, 
sons veus vibrantes del cor, 
plenes d'amor; 
cántícs d'íntima dolcesa, 
i de bellesa, 
mes preuats que el mateix or. 

I portats per dolc en^ís • 
com bell sotnrís, ' 
tots ens fa sentir germans, 
i mes humans; 
demostrant la virtut noble 
de tot un poblé, 
que amb goig es dona les mans. 

Dan<;ant, proclamem l'amor, 
i nostre honor, 
com joia la mes preuada, 
i dssitjada; 
i quan el cansanci ens abat, 
en dolc, esclat, 
rebem un bes de Taimada. 

Danca gentil, danca hermosa 
i venturosa, 
siga'ns sempre dolc, consol 
com raig de sol, 
que Catalunya t'adora, 
i fins t'anyora 
com el cant del rossinyol. 

Ipan Soler i Saler. 

1921. 

QLOSSA 
Per i celebrar el CAP D'ANY CÁTALA, he 

escrit aquesta glossa. 
Voldria que ella glossés tot el meu amor 

peí Catalunya, i que fós com una llántia,— 
encara que de flama molt petita!—que en-
cengués caliu én els cors deis que la llegei-
xin. Tant-de-bó que aquesta petita flama, 
que tots eftceném amb el nostre amor, es 
fes ben alta fins que il-luminés • la fita del 
nostre. camí d'alliberació! Venturosos nos-
altres si la fita la vegéssim jl-luminada 
abans de terminar-se Tany que avui comen
ta i que glossem, i entorn d'ella danséssim, 
donant-nos les nians, i els nostres cors i les 
nostres boques cantessin un himne de Vic
toria! Perqué aquest cant que fa molt 
temps que entonem, debem apagar-lo amb 
la sang deis nostres enemics i amb la nos-
tra. Anem segant l'herba balestruga, que 
creix en el prat que en el Secui ha de co-
brir-sa de meragda, i, tal vegada, llavors, 
ouan les espigues es redrecin, i l'oratjol les 
bressoli, podrém collir el fruit que haurem 
sembrat amb les nostres cancons. I altra 
volta a l'entrar la custodia en les catedrals, 
com en el Corpus de Sang immortal, por
tará pintades en el pit les quatre barres 
vermelles, i la multitut cridara en totes les 
ciutats, pobles i viles, mentre les campanes 
toquin a gloria, aquell crit estrident i vic-
torióí de: Visca Catalunya! 

A. FUSTER V1ALLDEPERAS. 

Reus. 

PÜ1ST 

l\ HUUSTIUGW 

Vlé CAP D'flNY CflTflLfl 
organitzat per ia 

Joventut Nacionalista Obrera "PATRIA NOTA" 

MaW a les onze.—Audició de Sardanes a la Placa de Catatunya, por la cobla 

LA 8ELVATAÑA, de Cassá de la Selva 

Tarda a les quatre.—Extraordinari festival patriótic al teatre de l'Orfeó Gra-

cienc. Gran Companya Dramática Catalana dirigida per Claramunt-Adríá. 

P R O G R A M A 

Representació del drama en tres actes, de l'eminent poeta, gloria de Catalunya, 

N'Angel Guimerá 

LA FESTA DEL BLAT 
Sardanes per la cobla LA 8ELVATAÑA. 
Ballets per l'ESBART DE DANSAIRES MARTINENG (acompanyament de cobla) 

La senyoreta COPXlta Bach cantara composición* catalanes amb acompanya

ment d'orquestra. Parlamenta a carree de prestigiosos oradors. 

Es posará en escena el drama patriótic en uq acte d'En J. Burgas 

JORbl ERIN 

Tot cátala deu coneixer ['Historia de sa patria 
Com mes la conegui mes podrá estimarla 

Historia de Catalunya 
per 

A. TULESTIA I PIJOÁN 
anotada i comentada per 

E. MOLINÉ I BRASÉS 

Un quadern setmanal, 80 céntims, 
en llibreteries i centres de soscripcións 

Edició 

NI. SEGUÍ.-Barcelona 

I/Idioma Cátala 
C.valans, glorifiquen! de nou la riostra 

patria, vindiquen! la nostra llengua, demos
trant la seva gloriosa 1 transcendental rnis-
sió arreu de totes les nacións civilitzades. 

La nostra formosa par 

d'Avinyó. 
El cátala ia panava en 

eis MUS 

[tfium. Gas 

ó, Múr-

La llengua deis Comtes de Barcelona i 
reís d' Vrago >uii apreciada com la Harina i 
la rfrégá 

Fou u-ada en les 
da. Mau
les parís de Grecia! 
" Se serviren d'ella per a escriure en vers 
o en prosa totes les nacions estranjeres, 
principalment els literats alemanys, angle-
sos, franceses i italians, aprc tots a 
estudiar-la. 

La llengua catalana, com digué el pulcre 
historiador lingüistic. ̂  En Velazquez, "sig
ue la font de la poesía". 

El mateix Cervantes digué "que era una 
parla graciosa, dolca i agradable". 

La nostra parla sigue la mes vulgar i an-
tiga que es conegué a Europa. 

Els primers documents catalans datan 
del segfe IX 

1.1 mateix Gaspar Escolan*, una de les 
mes clares intel-ligéncies de l'época, deia: 
La tercera i iiltima llengua mestra de les 
Espanyes, es la catalana, per ésser la que 
es parlava a Provenga i a la Franca gótica. 

P-!.- aixó els cartalans demanem l'oficiali-
tat de la llengua catalana, i sempre protes
taren! de l'imposició de la castellana. 

Tot i essent sempre respectuosos amb la 
llengua d'altri, peí sol fet d'haver-nos si-
gut imposada la castellana en la desditxa-
da hora per a Catalunya de l'unió deis reis 
de Castella i Aragó insistirem en no rego-
néixe'n jamai com a cosa propia en nostra 
térra, cap altra que no sia la catalana. 

I com que la dignitat patria és el que'ns 
caracteritz a.tindrem sempre fixes en la pen-
sa i pronunciarem sempre a pié pulmo les 
paraules contingudes en la formosa senten
cia, de l'inmortal Dant: "Vergonya eterna 
per a aquells qui alabant la tlengua deis 
altres menyspreuen la seva". 

TOMAS NADAL. 

NOVES 
Per a avui diumenge a las 10 nit, tindrá 

lloc una audició de sardanes al ((Centre Au
tonomista de Dependents del Comerc i de 
rindustria», per la cobla «La Selvatana» de 
Cassá de la Selva. 

« • 
L'Agrupació «Emporium» situada al Pas-

satje Caputxins-Córcega (entre Girona i 
Bailen) ha organitzat per a el vinent diu
menge dia 8, a la tarda, una extraordinaria 
audició de sardanas a carree de la cobla 
«Catalhónia». Hi quedan convidats tots els 
sardanistes. 

« • 
Organitzada per l'entitat «La Nostra 

Parla» se celebrará el diumenge 8 del co-
rrent, la festa anomenada «Diada de la Llen
gua Catalana» consistint en un aplec que 
tindrá efecte en la Cascada del Park, pre-
nen-thi part diversos Orfeons, ballant-se 
sardanes i baila populara. 

Per la tarda se celebrará un acte d'ho-
menatje a la llengua catalana. 

IMP. P. SUfiOL, ÍTA. «IÓNICA, i PASAJE 

i) 
jrop (jtroRiü 

Salmerón. 99 C\ 
Teléfon.G.276 J 

CASA TUBAU 
B O Q U E R 1 A , 3 2 

Propera me nt EXPOSItlD 

i venda d'aparells i 

material fotografíe 

de gran Sport 

Preus amb compe
tencia en totes les 

producelóns. 
Goma en tots els seus ordres i aplicacións 

Calgats marca «Bisónos» 

DULCERÍA BOU 
Salmerón, 101 

• 
XAMPANY 
ESTEVE LLACH (de Tossa) 

Es vén en els principáis colmados 
confitarles I restaurante 
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