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EL NOSTRE PRESSENTIMENT 

T OTES les lluites nacionalistes que'ls po 
bles sotmesos plantegen davant dels 
despòtics i usurpadors poders dels 

grans estats, són problemes de voluntat que 
per la via del dret han de resoldre's. Natu
ralment que a voltes no n'hi ha prou per a 
fer respectar aquell dret amb les actituts le
gals i és necessari recórrer a les supremes 
accions extralegals, però aquest cas sols arriba 
quan, per part del poble que s'hi llança, exis
teix la conciencia necessària que li fa posseir 
una infrangibie i ferma voluntat per a assolir 
el triomf d'aquelles reivindicacions nacionals 
que l'han de fer àrbitre dels seus destins col-
lectius. 

El cas nacionalista de Catalunya és i ha 
d'ésser sempre, també, un problema de vo
luntat. Tenim, els catalans, raons poderosíssi-
que abonen el dret a manifestar el nostre de
sig de què Catalunya visqui la propia vida 
incorporada al món, però, així i tot, hem 
d'actuar amb voluntat i ens hem d'exercitar 
en la voluntat, a fi que puguem veure Ilu-
minosament i bella realitzats els dalers i aspi
racions que componen la nostra ideologia 
humanament sociaützadora, nacionalment lli-
beratriu. 

Tenim el deure, com a catalans, de con-
resar la nostra voluntat individual a l'ensems 
que la col·lectiva, perquè, tant en un concepte 
com en l'altre, ens trobem descaracteritzats i 
insensibilitzats. No posseim les virtuts carac
terístiques dels homes forts, que vol dir vigo
rosament austers i dignificáis; tampoc pos
seim la conciencia, l'enteresa col·lectiva que 
cal perquè un poble sigui considerat amb 
capacitat suficient per a gaudir llibèrrimament 
dels seus drets nacionals. Es per això que hem 
de voler per al nostre poble la possessió 
d'una voluntat fermíssima i l'hem de voler 
a més, també, perquè dintre la nostra con
ciencia de nacionalistes s'hi han anat elaborant 
una serie de concrecions humanes que tenen 
dret a adquirir efectivitat plena, per tal que 
elles marquin el camí, gloriosament triomfant, 
que Catalunya, per a incorporar-se a la gene
ra! actuació de la humanitat, ha de seguir. 

Es cert que els fets històrics, que ja han 

passat, i les necessitats materials que en els 
temps moderns se senten, donen un cert dret 
als pobles per a proclamar la fixació dels llurs 
anhels i fer afirmació de quines són les seves 
esperances, però no és pas en aquestes raons, 
en aquesta base, on dèu fonamentar-se, en 
absolut, l'existència dels sentiments naciona
listes dels petits pobles, ja que aquells senti
ments han de manifestar-se empesos per fins 
socialment superiors i enlairats i jamai per 
mòbils egoistes i utilitaris. 

No hi ha dret a què els pobles visquin in
conscientment modalitats socials revellides o 
desviades, ni hi ha dret, tampoc, a què cap 
d'ells pugui contemporitzar de cap manera 
amb aquells poders o elements inductors, 
sustentadors i mantenidors de l'afebliment 
nacional i l'esclavització social de les patries 
que la naturalesa ha donat als homes. L'aspi
ració nacionalista pot simular-se que la sent 
tothom, per accions perverses que, individual 
o col·lectivament, realitzin aquells a qui es 
considera nacionalistes, més els que som na
cionalistes perquè, al dir-nos-en, volem ex
pressar que avorrim privilegis socials, abomi
nem dels mancaments humans i suspirem, 
només, per l'entronitzament de totals llibertats 
i absoluts benestars per als pobles i els indi
vidus, hem de fer, valentment, l'afirmació de 
què tansolament poden ésser nacionalistes 
aquells homes que, a la societat, no hi realit
zen accions de brutalitat, accions d'esclavatge, 
accions d'amoralitat. 

L'home nacionalista volem [considerar-lo 
com si estés situat per damunt de les baixeses 
socials. No és que volguem formar-nos d'ell 
un concepte ilògic i irreal; no és que volguem 
tenir-lo com a un aimant d'abstraccions sim
plistes ni creure'l un somniador, però, si que 
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volem creure'l i considerar-lo com a un 
home just, amador de totes les llibertats i 
creient en totes les perfeccions. 

Es, així, per aquest concepte que de l'ho
me nacionalista ens hem format, que creiem 
que, homes i pobles, han de conresar la vo
luntat i han de voler sentir dintre séu la 
força estimuladora que ha de privar-los de 
veure entrebancades i violentades per cap 
mena d'opressió les llurs organitzacions na
cionals que han de desplegar la seva acció 
apartades dels atavismes que sostenen, avui, 
als poders capitalistes i als poders estatals i 
que ofeguen i eixafen la vida de les nacions i 
la vida dels homes. Preveient el séu anul·la-
ment, és pel motiu que, aquells dos poders 
que en la vida social moderna no poden viure 
els uns sense els altres, s'agermanen en una 
mutua solidarització d'interessos. I és que les 
llurs accions gaudeixen d'una homogeneitat 
tal i viuen perseguint una tan absoluta iden
titat de fins, que sols vindrà l'enderrocament 
total de l'estatisme opressor quan el capitalis
me, egoista i absorbent, de l'estat de caducitat 
en què ara es troba passi a ésser una institu
ció pretèrita anul·lada i anorreada per la po
tent voluntat dels homes que, cada dia més, 
senten una necessitat major de viure amoro
sament una vida de llibertat que no sigui 
entorpiment ni obstacle per a la vida dels in
dividus i dels pobles. 

Les tendències nacionalistes i socialitzants, 
en cerca de l'absolut triomf faran vía. I que 
aquell triomf el lograrán i l'assoliran, ens 
ho diu prou bé el sòlid contingut ideolò
gic que el socialisme i el nacionalisme en
clouen. 

Aqueixes dugués idealitats que, a Catalu
nya, hem unit i agermanat, seran les idealitats 
reguladores del desplegament de la vida tota 
dels pobles i dels homes. Perquè així, ben 
convençuts, ho creiem i aquest és el pressenti
ment nostre, és pel que ens hem llançat a un 
apostolat redemptor que portarà llum i ve
ritat a l'esperit dels homes i, per tant, els 
inondarà de voluntat, que vol dir fermesa en 
l'acció i plena confiança en la virtualitat dels 
nostres ideals. 
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C O M P A N Y S R E P R E S E N T A N I S : 

LES primeres paraules de la Junta Perma
nent són de coral salutació per a tots 
vosaltres, que esperem les transmetéreu 

als vostres representats com a penyora de la 
pregona afecció patriòtica de germanor social 
que aqueixa Junta sent per tots els individus 
.que composen I' Unió Catalanista. Aquesta 
salutació és verament coral i expressió de la 
lleialtat amb que aquesta Junta Permanent,en 
tots els instants de la seva actuació, compleix 
el manament imposat per tots els elements 
que formen l'Unió Catalanista; i com que aquest 
manament enclou tota una munió de precep
tes i el més alt de tots és orientar i guiar l'ac
ció de I' Unió Catalanista i aiximateix el de 
perfeccionar seguidament totes les funcions 
que els elements adherits realitzen, després 
de saludar-vos tan coralíssimament, hem de 
complir el nostre deure de fer avinents les 
deficiències que haguem notat en el compli
ment dels deures en els elements adherits; 
hem de fer qualques consideracions a les 
Memòries que'ns han estat remeses, per a se
nyalar-los la conducta a seguir en l'any prò
xim, i exposarem el nostre pensar respecte 
de l'acció que estimem més necessària i fruc
tuosa per a enfortir i millorar 1' organització 
de la nostra Unió Catalanista, per a així ser
vir millor, com és nostre deure, a Catalunya. 

Aquest any que acaba de transcórrer és el 
primer en el qual l'Unió Catalanista ha emmot
llat la seva acció complint els nous Estatuts, 
que vosaltres aprovàreu, i que, per aquest 
motiu, cal pensar que són com una norma de 
conducta que ha d'haver renovat l'actuar dels 
elements de l'Unió Catalanista. La Junta Per-

. manent, tot dolent-se'n, ha de manifestar que 
als nous Estatuts no hi ha correspost pas, 
en termes generals, una més afinada actuació 
i una major austeritat en la tasca catalanista. 
No és que d'això en volguem fer un càrrec 
concret, per més que sí—repetim—que'ns en 
doíem, car comprenem que el major radica
lisme que en tots sentits integra ara el nostre 
esperit nacionalista obliga a un aprenentatge 

" dél que no és tan fàcil com sembla fer-se'n 
mestre, amb el fi que ço que dels nous Esta
tuts resta integrat sia ja, al cap d' un any, una 
realitat completa; nogensmenys, però, les defi
ciències són abastament remarcables perquè 
les sotsmetem a la vostra consideració i espe-

' rem que en la proposició que aquesta Junta 
tot d'una farà per a corretgir els errors, per 
a unificar les conciencies i per a arborar-
nos a tots en un sentiment únic, seran prou 
perquè, en el Consell General de l'any vinent, 
l'Unió Catalanista sia tota una altra i aquesta 
Junta Permanent no hagi de dir més que 
lloances del compliment de tothom. 

En els nous Estatuts, com a innovacions 
de transcendencia per al perfeccionament de 

1' actuar de 1' Unió, hi han diverses prescrip
cions i és la més sobressortint aquella que, 
per a determinar una major compenetració 
dels adherits amb la Junta Permanent, dis
posa que abans del Consell General li sien 
remeses les llistes de socis de les entitats ad
herides i també unes breus Memòries en les 
quals les Juntes de les entitats, cada Redacció 
de periòdic i cada element que posseeixi dret 
de representació exposin el séu parer res
pecte de les millores, de les renovacions, dels 
nous criteris, de tot el que, en una paraula, 
pugui ésser corretgit i variat, per tal que la 
Junta Permanent se n' aconselli i se n' il·lustri 
i li sia planer fer que I' Unió Catalanista vis
qui potent a la realitat nacional de 1' hora en 
que viu. 1 bé, de Memòries rebudes no n' hi 
ha més que cinc : una del Casal del Distric
te I, una del Casal del Districte VI, una de la 
Joventut Catalanista, una del Centre Catala
nista Gent Nova, de Badalona, i una altra de 
Renaixement, i, a més, una Memoria remesa 
per alguns individus d'entitats de l'Unió que, 
independentment de les prescripcions regla
mentaries, han tingut a bé, i la Junta Perma
nent ho agraeix, fer conèixer llur pensament. 
En quant a llistes de socis, només se n' han 
rebut quatre : del Casal del Poble Nou, de 
l'Associació Catalanista de Gracia, de la Jo
ventut Catalanista i del Centre Catalanista 
Gent Nova, de Badalona. 

Ara, companys representants, judiqueu i 
digueu, per més que aquestes abstencions ge
nerals suposin que's té una grandíssima con
fiança en la gestió de la Junta Permanent, i, 
a més, suposin també una aprovació tàcita 
de com la Junta Permanent en aquest darrer 
any ha complert el séu comès, si no és just 
que la Junta se'n planyi i que exposi el séu 
desig, la seva franca voluntat, perquè en el 
successiu sigui amb acció de presencia i, per 
tant, amb acció de pensament i sentiment, 
com els elements adherits a 1' Unió complei
xin les prescripcions reglamentaries, podent-
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vos assegurar que la Junta en tindrà el més 
gran plaer, perquè l'Unió és una organització 
tan important i trascendent per a la patria, 
que, ademés d'aquesta ferma agrupació senti
mental que'ns lliga, ens cal una compenetra
ció mutua en tots els afers, accions, pensa
ments i qualsevulga altra activitat que 1' Unió 
desempenyi; car així la nostra organització 
serà més potenta i més forta, perquè no sols 
la relligarà el sentiment, sinó que, a més, 
actuarà ferma per una disciplina indestructi
ble que no vindrà d'haver-se d'avenir a ma
naments i disposicions fèrries, sinó que serà 
el sentiment que ara ens lliga convertit en 
deure indestructible, que realitzarà el propò
sit que a tots ens mou, i que tot i essent com
plexa 1' organització de 1' Unió, sigui tota ella 
com una unitat simple que 's mogui i que ac-
tui i que influeixi a Catalunya, com ho podria 
fer una individualitat que posseís abastament 
acció per a influir amb eficacia a la nostra 
patria. 

Al Casal del Districte 1 i al Centre Catala
nista Gent Nova, de Badalona, que encorat
gen a la Junta Permanent perquè amb més 
braó, si pot, no pari en convertir en realitat 
la nostra acció pel contingut en el Missatge 
aprovat en el darrer més de Janer, i que'ns 
refermen la llur adhesió i ens empenyen a 
persistir en 1' obra iniciada, els fem present la 
nostra gratitut i els restem reconeguts de la 
fortitut espiritual que'ns empelta, donant-los 
serment que la Junta complirà a l'avenir amb 
més cura, si pot, el deure que aquest Consell 
General imposi. 

Al Casal del Districte VI i a la Joventut 
Catalanista, que aiximateix protesten de llur 
adhesió i confiança a la Junta Permanent i 
que, a més, ens impulsen perquè persistim 
en I' acció nacionalista de sempre, amb el 
fi que segueixi avant la recatalanització de 
Catalunya, els diem, després d' agrair-los llur 
expressiva confiança, que en ço de persistir 
en recatalanitzar a Catalunya, la Junta Perma
nent, que no ha oblidat mai, que no ha deixat 
mai de banda i que en tots els moments, din
tre de la política general de Catalunya, s'ha 
mantingut en aquella dificultosíssima intran
sigencia que no sempre, sab, és ben aprecia
da, ho té tant per obligació basal de tota la 
seva actuació, que ella, la Junta Permanent, 
és la primera en dir que I' afirmació catalana, 
en el séu sentit integral, que la fermíssima ac
ció de fer renàixer Catalunya amb la plenitut 
de la seva conciencia, ha estat, és i haurà 
d'ésser sempre el nucli generador de la vida 
de l'Unió, i que, sense la significació naciona
lista d'aquests principis fonamentals, no seria 
digna de .l'existència de l'Unió, inclosos en 
aquelles paraules que foren dites davant del 
poble de Barcelona : Catalunya, Catalunya 
i Catalunya. 

A la Redacció de Renaixement, tota ella 
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joventut, tan entusiasta i vibrant corri cons
cient i serena, hem d'expressar-li la nostra 
admiració pel caient patriòtic incommovible, 
per l'alta conciencia de civilitat amb que s'o
fereix al poble de Catalunya, realitzant-hi una 
acció tan renovadora i transformadora, que 
no passarà gaire temps sense que els efectes 
que causin a nostra patria no's manifestin tan 
esponerosament que no donguin noció d' un 
poble que recupera el séu ésser de Nació. Per 
la digna disciplina que mostra i per la fermesa 
amb que'ns parla a l'adreçar-se a la Junta 
Permanent, que'n rebi la més fonda i patriò
tica gratitut. 

La darrera Memoria de que hem de fer 
menció fou entregada a la Junta Permanent 
el més d'Abril i era firmada per una vintena 
d'individus pertanyents a entitats de 1' Unió. 
Considerem de tota lloança Tacte d'aquests 
companys nostres que, sense trencar la disci
plina, sense fer cap manifestació de discon
formitat amb les Juntes dels Casals, s' han 
acostat a la Junta Permanent, moguts de 
lloable bona voluntat, per tal que pugues 
conèixer el pensar que tenen referent a qual
ques problemes nacionalistes; no és que ells 
hagin pretès esmenar l'acció de ningú, ni 
hagin volgut subsanar deficiències; el que és 
que s'han sentit moguts a fer arribar a la 
Junta Permanent llur sentir respecte de dife
rents modalitats del nacionalisme, coneixent 
la veritable democracia que regna entre nos
altres i el gran esperit de companyerisme que 
a tots ens uneix i que permet realitzar, sense 
cap mena de mancament, que la Junta Per
manent sia en tots i tots en la Junta Perma
nent i que, per tant, amb tota naturalitat, han 
pensat que feien bé d'acostar-se i fer-li saber 
com pensaven. I ara, en aquest instant del 
Consell General, la Junta Permanent mani
festa que ha vist amb goig l'interès d'aquests 
companys nostres en dur llur col·laboració a 
l'acció de l'Unió Catalanista, manifestant-los 
que, en la major part dels pensaments que 
exposen, la Junta hi està d'acord i té el pro
pòsit ferm d'intensificar, cada cop més, l'acció 
de l'Unió en el sentit d'integralitat naciona
lista que ells desitgen; i els diu també, res
pecte de certes apreciacions d' alcanç interna
cional,que aquesta Junta Permanent no's sent 
pas amb efectivitat per a realitzar-les; que, res
pecte de llurs desigs per a poder organitzar 
un Congrés d' entitats de la nostra Catalunya 
i fins d' entitats de les nacions que posseeixin 
totes o algunes de llurs llibertats, aquesta 
Junta manifesta que ja a Catalunya s'hi ha 
iniciat un projecte en aquest sentit per un 
company que escriu en el periòdic Patria, de 
Vallsen el qual l'Unióhi té com promesa la seva 
cooperació, i que, de tota faiçó, com ara no és 
hora de poder-ho intentar ni menys començar 
—que això serà més propi una vegada terme-
nada la guerra—, aleshores l'Unió Catalanista 
sabrà complir el séu deure, procurant que a 
la conciencia d'Europa hi posseeixin un valor 
efectiu els pensaments de totes les nacionali
tats naturals. 

Respecte de l'acció que pensa la Junta 
Permanent sia la tasca completa per a l'any 
que avui comencem, és ben clar, i estem se 

que tots penseu el mateix, que el que és 

d' absoluta necessitat és continuar la propa
ganda del Missatge aprovat en el darrer 
Consell General, a l'objecte que cada cop 
més s'infiltri a l'espiritualitat del nostre poble 
per així aconseguir agrupar dins l'Unió Cata
lanista el major nombre d'elements possible 
que decididament treballin per a la lliberació 
del nostre poble. 

Podem dir que totjust el Missatge és co
negut; la situació de l'Unió Catalanista a la 
vida pública de Catalunya s'ha afermat i ha 
pres posicions que li permeten poder exten-
dre progressivament la seva acció, sabent per 
endavant que aquesta acció pot ésser duta 
amb profit fins an aquells elements socials 
que més refractaris havien estat a l'acceptació 
de les doctrines catalanistes, fins an aquells 
elements que hi tenien com una veritable 
hostilitat perquè no havia estat desfet el mal
entès que feia creure, no sols a Catalunya, 
sinó arreu del món, que nacionalisme i llibe
ració no eren pas coses compatibles, sinó 
que, tot al revés, eren concepcions antinòmi-
ques que no podia ésser que juntes laboressin 
per la llibertat humana i per la llibertat dels 
pobles. Ara, per sort per a tots, ja no és 
així; de veritable resistencia a escoltar-nos 
i a creure en les nostres doctrines ja no n'hi 
ha; el que manca és guanyar amb la nostra 
acció col·lectiva i amb el nostre actuar indivi
dual la conciencia de tots aquells que en cap 
ocasió s'havien posat al costat del naciona
lisme català, de tots aquells que, constituint 
la part de vida més extensa de la patria, vi
vien enfora d'ella perquè no se'ls havia d'afa
vorir en les ideologies -econòmiques que de
fensaven. 

Més, no'n tenim prou de posseir afirma
cions concretes, perquè posseint-les i no pos-
seint-les en acció, l'acció que realitzarien se
ria nul·la en intensitat i mancada de tota ex
tensió. No n'hi ha prou de posseir una ideo
logia, si té's aiximateix, beu definit 1' instru
ment o els instruments que I' han de dur al 
poble; i si és veritablement cert que I' ideo
logia la posseim, que no solament la posseim 
d'excel·lent qualitat i ben adequada als temps 
nostres i a I' avenç general de 1' humanitat, és 
més cert—i no'ns hem d'amagar de dir-ho-
que careixem d' una gran part dels instru
ments, dels elements que'ns calen per a pro
pagar-la i extendre-la entre el poble. L' Unió 
Catalanista, al promulgar l'ideologia naciona
lista-socialista, ja atinà amb aquesta necessitat 
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i creà el Comitè de Premsa, el qual ha pro-
duit uns resultats meravellosos atenent a que 
només fa quatre mesos que actúa; I' acció del 
Comitè de Premsa, digna de totes les lloan
ces, ha de créixer, però, i ha d'adquirir tal ex-
pandiment, que actui a la totalitat de Catalu
nya. Tot fa creure que el Comitè de Premsa 
evolucionarà i s'expandirà cada dia més i que, 
no mancant-li l'apoi que tenim el deure de 
prestar-li tots els elements de l'Unió, serà, a 
no trigar gaire, una acció esponerosa, que no 
tantsols serà goig nostre, sinó que arribarà a 
ésser honor de Catalunya. 

Cal dir, però, que, amb tot i posseir un 
instrument totjust nascut ja important, l'Unió 
Catalanista es troba mancada d'una munió 
d'accions que són indispensables perquè rea
litzem el nostre comès i que, sense fer-ne 
afirmació precisa a I' aprovar el Missatge, ja 
contraguérem, tàcitament, el compromís d'ar-
ranjar-les, per tal que la totalitat de l'Unió res
pongués als alts propòsits que'ns induiren a 
aprovar el Missatge. EI que cal afinar, el que 
cal perfeccionar i el que cal convertir en nu
clis d'acció poderosa, són els instruments po-
tentissims que han d'ésser les entitats adheri
des a l'Unió. Ho han d'ésser les entitats d'ac
tuació política i ho han d'ésser les entitats 
d'acció cultural i social. Parlant d'aquestes 
darreres—de les culturals i socials—, hem de 
manifestar que tots tenim el deure de realit
zar els majors esforços perquè aquestes si
guin cada dia en major nombre a 1' Unió 
Catalanista, què no pot ésser que el major 
nombre de les nostres associacions adherides 
sien només entitats d' acció nacionalista en el 
sentit polític; volem que sien també entitats 
d'acció cultural i social, perquè la conciencia 
de l'Unió no ha d'ésser limitada, fragmenta
ria, sinó que desitgem convertir-la i volem 
que si en la lluita política només hi actuen 
aquells elements expressament constituits per 
a la tasca militant del nacionalisme, desitgem, 
aiximateix, que formin part de l'Unió per
què assisteixin als nostres Consells Generals 
i en tots els instants a afixar la nostra vida, 
totes aquelles entitats que amb major sere
nor, que mogudes per les grans pruitges de 
la reconstitució nacional del nostre poble, pu
guin aconsellar-nos per a dirigir tota I' acció 
de de l'Unió en el sentit de dur a la vida de la 
realitat les afirmacions basáis del nacionalis
me. De les entitats culturals volem fer esment 
l'Associació Protectora de l'Ensenyança Cata
lana, que tan bé compleix el séu comès i tan 
perfectament el desempenya, que la tenim per 
una de les entitats que amb més goig conser
vem a vora nostre, perquè es vegi ben clar 
que la nostra acció a favor de la renacionalit-
zació de Catalunya la considerem tan impor
tant i fonamental, més encara que les altres 
accions que's realitzen en el sinus de l'Unió. 
L'organització actual de l'Unió és tota ella 
complexa, perquè ha de posseir la totalitat 
dels organismes representatius de la vida in
tegral del nostre poble, i per això l'Unió veu 
en l'Associació Protectora de 1' Ensenyança 
Catalana una entitat predilecta, a la qual ha 
prestat, presta i prestarà sempre el séu esforç 
per a mantenir-la ocupant el distingit lloc que 
no ja a I' Unió, sinó a tot Catalunya ha con
querit, per l'estímul seguit que realitza a fa
vor de l'Ensenyança Catalana, que és fona-
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tants vostres tenim, podríem implantar l'apli
cació del remei que als nostres mals els cal, 
sense que en aquest instant us en féssim es
ment ni calgués recollir la vostra aprovació; 
més, nosaltres, la Permanent, s' ha sentit, se 
sent i es vol sentir sempre tan compenetrada 
amb totes les entitats de I' Unió, amb tots els 
elements que la formen, vol actuar sempre 
amb tal esperit de democracia, amb tal espe
rit nacionalista, que no ha de dur altra auto
ritat que aquella que li deleguin els repre
sentants dels organismes que formen l'Unió 
i per això us demana, no el consentiment, 
que aquest, naturalment, ja 'I tenim, sinó la 
vostra aprovació, enfortiment del nostre pro
pòsit per a la decissió vostra, per tal que s'es-
tableixi, des d'ara i tant, una estreta i conti
nuada relació entre la Junta Permanent i les 
entitats adherides a I' Unió. Aquesta relació 
haurà de consistir en visites repetides que la 
Permanent farà a dites entitats amb 1' objecte 
de conèixer com se comporten, com actuen, 
com realitzen les accions, com, per dir-ho 
d'un cop, actuen de nacionalistes, per a acon
sellaries en ço que ho cregui necessari, per 
a corretgir les deficiències que hi hagin, per a 
encoratjar-les en els defalliments, per a pres
tar-Íes l'apoi que calgui per a realitzar tota 
l'acció que sia necessària, amb el fi que, 
d' un perfeccionament progressiu, arribin to
tes les entitats adherides a l'Unió a esdevenir 
instruments perfectes de l'ideologia naciona
lista-socialista que defensem. Perquè, penseu, 
companys representants, que l'Unió ho sóu 
tots vosaltres, penseu que la Permanent no 
és més que una delegació expressa vostra 
i que, per tant, en totes les ocasions en que 
aquesta Junta s'acosti a les entitats amb el 
propòsit que s'acaba d'esmentar, sereu tots 
vosaltres que acudireu a un de vosaltres ma
teix per a donar-li tot l'esforç vostre, tot el 
patriotisme vostre, tot el que de vosaltres 
pugui determinar un major benefici a una 
entitat, i així començarà a complir-se aquell 
propòsit fonamental de totes les accions mo
dernes que dóna força moral a l'actuació dig
na: que tots han d'ésser per a un i un ha d'és
ser per a tots. 

Un' altra acció importantíssima que no 
pot passar un dia més sense que l'Unió Ca
talanista la realitzi, és que el nacionalisme ca
talà sigui amb presencia i potencia entre'Is 
altres moviments nacionalistes que actuen a 
Europa i que, per aquesta causa, viuen com 

a problemes palpitants a la conciencia eu
ropea. 

És certament vergonyós per a tots els que 
col·laborem per a obtenir la llibertat del nos
tre poble que, essent aquí a casa nostra el ca
talanisme un problema viu i palpitant, no ha
guem vençut tots els esquifiments que, des de 
que renasqué la conciencia de Catalunya, ens 
han mantingut en un esclavatge que és indig
ne de tot moviment lliberador; i, com que és 
vergonyós i V Unió Catalanista no seria digna 
de l'acció nacionalista moderníssima que s'ha 
emprès, si seguia, com fins ara, apartada de la 
convivencia amb els altres moviments nacio
nalistes d'Europa, amb els quals és un deure 
inel·ludible que tinguem relació, pera ocupar 
el lloc que 'ns pertoca en aqueixa lluita reno
vadora que va transformant el món, la Junta 
Permanent té el propòsit, ultra la reorganit
zació interna de I' Unió, de dedicar acti
vitats profitoses per tal que's compleixi el fet 
elementalíssim de dur el problema de Cata
lunya a la consideració de la conciencia mo
derna de l'Eüropa. No ha de passar ni un 
instant més, ara que ja tenim proclamat el 
veritable nacionalisme, sense que la nostra 
ideologia acudeixi al món, perquè 's vegi 
que els nacionalistes catalans plantegen el 
problema nacionalista amb tal amplitut, amb 
tal universalitat i fós de tal faiçó amb les 
ideologies més revolucionaries, que serà re
but amb força grat i també amb sorpresa per 
tots aquells braus reivindicadors de naciona
litats que desconeixen que hi ha Catalunya, 
perquè, per consuetut, estan segurs que on 
comença l'Estat espanyol s'acaba el món. 

* * 

No cal, companys representants, que la 
Junta Permanent sia més extensa en la seva 
manifestació; el que us proposa, amb tot i és
ser tan breu i concís i, aparentment, tan sen
zill, li dóna poder i autoritat per a poder rea
litzar una gran tasca de reconstitució, que, en 
aquesta anyada que comencem avui, podrà 
fer canviar tant, en el sentit de fortitut i d'ex-
pandiment, que, d'aquí a un any, no la conei
xereu pas de forta i d'ardidament intervencio
nista a la vida del nostre poble. En aquest any 
que acaba, totjust s' hi és iniciada la nova or
ganització de l'Unió; laborem per a seguir 
avant, que aquesta nova organització que tot
just s'ha començat veureu com creix i es des
plega, si vosaltres creieu que la Junta Per
manent ha de complir, com són els vostres 
desigs, el comès que ara li imposeu. 

Aquesta Junta us dóna fermança que com
plirà el séu deure; vosaltres decidiu-vos a no 
deixar-nos aïllats en aquesta tasca de recons
trucció que volem realitzar, i ja veureu com 
Catalunya en rebrà bé de 1' acció renovadora 
de 1' Unió. 

* * 

Hem començat adreçant-vos una salutació, 
salutació patriòtica i de companyerisme entre 
aquells que'Is agermana la comunitat d'ideal. 
Rebeu-ne un'altra de salutació de comiat, i feu 
que, en aquest any que avui comença, siguem, 
vosaltres i nosaltres, dignes elements d'aques
ta organització de col·laboració nacionalista 
que, per Catalunya i pels fills de Catalunya, 
és 1' Unió Catalanista. 

La Cooperativa Mutus! Catalana 
— Pont de la Parra, 5 — 

vos invita a la seva obra «Social, humana 
i constructiva», en la quat obtindreu: Mi
llorament en la calitat i preus dels arti
cles, absoluta garantia de llurs pesos i 
mesures, benefici reemborsable sobre el 
consum anyal, contribuint al sosteniment 
d'Escoles Catalanes i altres fins patriòtics 

Demaneu Estatuts a l'Hostatge Social 

O 9 
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GUAITA 
om sempre que s'apropen eleccions, els 
nostres regionalistes se senten ara incli
nats a malparlar dels Governs d'Espa

nya, d'aquells polítics dels que tan bé ens han 
parlat i als quals han rendit tota llei de vas
sallatges. 

Del 1907 ençà, la política regionalista ha 
estat dirigida a convèncer als catalans de la 
conveniencia d'ésser aduladors dels polílics de 
Madrid i les regions espanyoles, posant-hi tot el 
séu esforç i enviant arreu els propagadors de 
la seva doctrina, per mitjà de la que havien de 
conquerir l'estimació espanyola. Que ha estat 
un fracàs aqueixa política, ho prova que al sol 
intent de demanar Catalunya una concessió de 
caràcter econòmic, s'han alçat, irades, potents 
veus de diferents indrets de /' Espanya centra
lista, resultant que, després de vuit anys per
duts per a Catalunya en una acció absoluta
ment xorca, es troben els regionalistes en la 
més lamentable de les situacions, car abans 
se 'Is tenia, segons semblava, per una força 
dintre la política espanyola, i avui no compten 
a ni amb el respecte, al qual impunement els 
manquen, com a un ministerial que precisa 
del favor polític per a surar. 

Tenint en compte tots aqueixos antecedents, 
no sorpendràn a ningú els clams histèrics que 
a diari La Veu publica menaçant ridicolament 
als governants, talment com si en el séu esperit 
ultraconservador, panxacontent, que tot ho es
pera del favor governamental o de la gràcia 
majestàtica i no-res del propi esforç, pogués en 
cap moment representar altra cosa que un efec
tisme teatral de la més pura concepció política 
espanyola. 

Diguérem i mantenim, i ampliem encara, 
que la manifestació pro-zones neutrals no fou 
més que una farsa electoral, planejada per la 
Lliga Regionalista, d'acord amb en Lerroux, 
per a fer-la servir de plutaforma electoral. 
Per això és que, amb motiu de la crisi minis
terial, clamen al cel indignats i menacen amb 
greus mals al sol anunci del Govern per a 
ajornar vuit dies més l'obertura del Parlament. 
Talment com si la vida de Catalunya depen-
dis de vuit dies més o menys. 

Certament que a la nostra col·lectivitat no 
li ve de vuit dies, però a la Lliga si. Vuit dies 
abans representava que en Cambó pogués fer 
un discurs, al Congrés, menaçant, amb els 
punys closos, al Govern, perquè no s'havia 
preocupat de les qüestions econòmiques; que 
els diaris madrilenys subvencionats per la 
Lliga i els del«Fomento» el bombegessin; que 
La Veu el publiqués integre i en fes un gran 
tiratge, que hauria repartit per tot Catalunya, 
i que aqueixa propaganda injectés activitat 
als indecisos, i que, sobre tot, votessin, que és, 
finalment, ¡'objectiu de totes les manifesta
cions iniciades per la Lliga i els seus. 

Ja ho saben ells, els regionalistes, que les 
Corts espanyoles no poden permanèixer ober
tes el temps necessari per a la discussió i apro
vació dels projectes econòmics. Saben, també, 
que les menaces que llencen no són més que 
banalitats impossibles de complir p r ells; però 
també saben que l'etern desmemo,ri..tpoble ca
talà oblidarà fàcilment que se l'ha enganyat 

i qui l'ha enganyat, i tornarà bonament a dei
xar-se enganyar de bell nou. 

Els de la Lliga i La Veu ho porten molt 
ben combinat, atribuint sempre la culpa de tot 
a Madrid, quan, certament, la culpa és, en pri
mer lloc, dels que aquí fan política espanyola, 
i també, en part, del poble català, que's deixa 
sorpendre pel primer falsari polític que passa. 

F. 

m m 
Aspectes de la lluita 

Notes del viatge 
Cas vergonyós 

ELS viatgers que el passat diumenge havítm 
de sortir de Manresa amb l'automòbil que 
surt d'aquella població cap a Vic, ens tro

bàrem a l'ésser l'hora de sortida de dit automòbil 
(les quatre de la tarde) amb que no podíem mar
xar, puix Vauto no coropa ragué. Buscant detalls 
d'aquella anormalitat, se'ns digué que no era 
possible sortir fins mitja hora més tard de l'acos
tumada, degut a la corrida de (oros que s'estava 
celebrant. 

Bé prou que vàrem protestar tots els que'ns 
esperàvem, fent recalcar que la celebració d'una 
corrida de toros, no constitueix un motiu per a 
fer retrflssar ni alterar l'horari d'un servei d'interès 
públic, però tot fou inútil. Anà passant temps i 
al cap de tres quarts va comparèixer Vauto que 
no va marxar fins mitja hora més tard o siga quan 
la corrida va acabar-se. Aleshores, al cap de cinc 
quarts miserablement perduts, vàrem saber la 
cause del retràs. Hi havfa un senyor ambaficions 
flamenques que havia tingut guies d'anar als 
toros i l'automòbil—servei públic que serveix 
pel públic i els que l'exploten es nodreixen dels 
beneficis que'l públic els proporciona—no podia 
marxar sense que aquell individu no hf gués sortit 
del circ on s'hi exibía aquell brutal espectacle. 

Qui deuria ésser aquell senyor, que tanta in
fluencia i tan podt i té per a mortificar a dotze 
persones que, havent de complir, per necessi at, 
els seus quefers, havien d'esperar la venia d'a
quell desconegut? 

Fóra convenient que la companyia tingués en 
compte els perjudicis que causa no fent sortir els 
carruatges a l'hora assenyalada. I fóra més con
venient encara, perquè són moltes les vtgades 
que degut a fer, un passatger, alguns segons 
tard, marxa Vauto sense voler-se esperar els 
poc* instants necessaris perquè un home no 
perdi un grapat d'hores que ben bé les necessita 
per emplearles en aquelles ocupadors que, no 
pas per sport ni diversió, ei veu cbligat a complir. 

Procuri la companyia de què parlem que no's 
repeteixi el vergonyós cas relatat, puix, si així 
succeía, ho posaríem en coneixement de qui 
correspon, ja que no hi ha cap dret a molestar ni 
perjudicar als viatgers, sobretot, quan la causa 
és la celebració d'una festa tan bàrbara i em-
brutidora com una corrida de toros. 

JOAN ESCAPA 

m d 
Per manca d'espai dei
xem per al número vinent 

la publicació de 

LA QÜESTIÓ DE LES A:GÜES 

ESCOLES 
VEU'S-AQUÍ el que convé a Catalunya, 

veu's-aquí el que'ns manca perquè 
els catalans arribem a tenir conciencia 

del que som: escoles! 

Amb elles per si soles ja podríem donar 
per solucionada la nostra actuació, car si tan 
sols hi haguessin les necessàries i aquestes en
senyessin d'acord amb la veritat, avui el nos
tre poble estaria en un tot identificat amb 
la. ideologia que mou als que breguen per a la 
seva llibertat. 

Sortosament tenim ja una corporació que 
treballa amb un gran anhel per omplenar 
el buid que l'ensenyança oficial deixa, més 
per grossos que siguin els seus esforços, no 
són pas suficients perquè pugui atendre a 
la instrucció de tot un poble. Actualment està 
desenrotllant una tasca ben meritoria que, 
donats els mitjans de què disposa, és vera
ment d'admirar i alabar, però no n'hi ha prou 
amb això, és necessari que creixi, que s'aug
menti el séu profit, i per augmentar-se i per 
créixer tothom en poc o en molt, té'l deure de 
contribuir-hi. Ja deuen compendre'ls llegidors 
que l'entitat a la qual me referesc no és altra que 
la benemèrita «Associació Protectora de l'En
senyança Catalana»,a la qual, tots aquells que'l 
séu estat pecuniari els ho permeti, tindrien de 
figurar en les seves llistes de socis. Aquells 
que això no'ls sigui factible, demostrarien amb 
fets eloqüents el llur patriotisme, si, en pro 
de la mateixa, exercissin una vera i ferma 
obra d'apostolat. 

En quant a les entitats, d'en tant en tant, 
haurien d'efectuar vetllades, audicions i to
ta altra mena de festes qual producte fos 
destinat a benefici de la Protectora. Fóra, 
aixímateix, força convenient que, com va fer 
la Joventut Catalanista de Barcelona amb 
motiu de la Festa d'Infants i Flors, es fessin 
edicions de postals, de fulles patriòtiques i 
literàries, etc., de venda i de propaganda, i es 
busquessin tota classe de procediments lícits 
per a obtenir cabals que sostinguessin i en
robustissin l'ensenyança catalana. 

No podem els vers nacionalistes oblidar 
que amb moltes escoles i amb un plan d'en
senyança tindríem quasi resolt—per no dir 
del tot—el nostre problema, i la idea nostra 
s'imposaria i arrelaria en el cor de la gent. 

Si tenim aquest convenciment, per què no 
dedicar-nos a aquesta obra? Per què no 
dur-lo tot seguit a la pràctica? Qué falten 
mitjans? 1 cà, no ho cregueu pas. Mireu l'e
xemple d'alguns Casals de la Unió Catala
nista amb les seves escoles i us convencereu 
del contrari. No neden pas en l'abundor però, 
convençuts de l'importància que per Cata
lunya té l'implantació d'escoles, és una de les 
primeres coses en què pensen. 

Tots, individualment tots, hem d'ajudar-
hi. Poden seguir-se molts procediments; a 
veure qui farà més feina profitosa. Pensem 
que la Pàtria ens restarà agraïts. Qué tot sigui 
per ella!... 

J. M.a GiBtki 
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Del món del trebal l 
Un nou aspecte de la qüestió social 

El patriotisme. No és sols el burgès qui explota l'obren Els 
ugavelladors sense conciencia. Els detallistes. Els propietaris. 

CONSIDEREM el patriotisme com una de 
les més excelses idealitats, sempre que 
respongui a fermes conviccions mo

rals. Per això no hem entès mai aquell patrio
tisme que té un caire per cada sentiment de 
l'home i per cada acte de la vida. De patriota 
només se'n pot ésser d'una sola manera: te
nint present que la patria és el tot i no la 
fracció; que no és la porció del planeta que 
limiten uns rius i unes serres i un mar o bé 
totes aquelles terres on es parla una mateixa 
llengua, sino tot ço que signifiqui la més abso
luta integració de la patria: homes i coses. 

Jo no entendré mai el patriotisme d'a
quells que parlen i ensenyen a parlar als seus 
una llengua que no és la que la seva mare els 
ensenyà a parlar; jo no entendré mai el patrio
tisme d'aquells que per explotar-los més fàcil
ment omplen els seus tallers i fàbriques de 
gent que contribueixen a desnacionalitzar, a 
desfigurar-la al menys, la terra que els ha vist 
nàixer; jo no entendré mai el patriotisme dels 
que per egoisme deixen morir el teatre nacio
nal, les entitats de cultura i polítiques que 
guarden i fomenten els ideals de la patria, i 
en canvi poden protegir altres teatres, sub
vencionar entitats que cap fi humà ni patriò
tic tenen, i poden mantenir una o dugués 
amigues; jo no entendré mai el patriotisme 
d'aquells que, sabent per endavant que nego
cien amb la fam del poble, del poble que és el 
més essencial i principal de la patria, agave-
lien en moments crítics un o varis articles de 
menjar, fent negocis fabulosos i sense entra
nyes; jo no entendré mai el patriotisme d'a
quells que deixen morir la premsa redactada 
en català i compren o estan subscrits a dos o 
tres diaris castellans o madrillenys; ni el d'a
quells que subvencionen tota llei de comuni
tats religioses i no tenen ni una almoina per a 
protegir l'ensenyança catalana... 

És molt planer dir-se patriota perquè una 
vegada o dugués a l'any es fa acte de presen
cia a una manifestació, i cada dos anys és va 
a dipositar el vot a les urnes, i és malparla tot 
sovint dels mals governs de Madrid i de les 
coses dolentes d'Espanya. 

Nosaltres, no havem cregut mai en aques
ta mena de patriotisme, tan empedrat de 
bones raons com inútil o contraproduent en 
la seva actuació. Volem que'ls patriotes ho 
siguin de cor i en tots els seus actes públics i 
particulars. Per a fer patriotisme a l'espanyola 
més val no començar. Qué som intransigents? 
Si! Ho som i creiem que és necessari tornar 
furiosament a les més radicals intransigències. 
Fa un quant de temps que havem baixat molt 
avall. La nostra, és dir, no la nostra, l'espinada 
de molts, s'ha acostumat al vinclament diari 
com una cosa ja corrent. Acceptem moltes 
coses i fets com si fossin inevitables. Transi
gim com el més natural amb ço que ni de 
pensament hauríem transigit dotze o quinze 

anys endarrera. Encara que no ho sembli, 
poiser mai havíem sigut tan provincians com 
avui. Es vèn la premsa de Madrid com mai 
s'havia venut. Mai com ara hi havia hagut tan 
nombrosos aficionáis al baix i embrutidor es 
pectacle dels toros'. Mai com ara s'havia rebut 
amb tants honors als representants de l'Estat: 
el viatge a Barcelona o Catalunya d'un minis
tre o exministre és quasi un aconteixement, 
mal sigui una nul·litat el qui vé a estudiar-nos, 
descobrir-nos o influenciar-nos. Ha devingut 
que tractem de Vós a col·lectivitats, ensenyes 
i individus que no més mereixerien un Tu i 
prou. Volem donar la mà i salvar a tothom 
i tenim prou feina i ens en sobra a casa nostra. 

Durarà molt la devallada? Aneu a saber! 
Però no serà sense la més forta protesta nos
tra, dels intransigents, dels puritans. 1 prou 
d'això, per avui. 

Volem dir perquè alguns mals patriotes 
són enemics de l'obrer, sense que res tinguin 
que veure amb la burgesia de taller i fàbrica. 
Exemple: Figureu-vos un agave! lador de 
carns, de llegums, de blat. Aquest fa compres 
i més compres, unes vegades aprofitant-se de 
moments de baixa, altres de la miseria dels 
petits ramaders i culliters. Ve un moment que 
per l'agavellament d'uns quants el mercat 
està mancadíssim dels articles agavellats. 
Aleshores l'agavellador fa pagar 20 de ço que 
li ha costat 10, negociant sense cap mena 
d'escrúpol amb la miseria del poble. 

Vetaquí, treballador, un altre dels que 
t'exploten, dels que fan fortunes amb la teva 
suor i la teva salut i la salut dels teus. Gua
nyes poc i ells contribueixen amb l'encari
ment dels queviures a fer més petit el teu jor
nal. I aquests, com els altres, són insaciables 
i contra d'ells no hi caben les vagues, però si 
que hi caben les cooperatives. Però, a més, 
hi cab el càstic que saben donar els pobles 
dignes als que negocien amb la miseria llur. 
Tu, generalment, només consideres enemic 
teu al burgès, al que't dóna un jornal, petit o 
gros, sempre més petit que gros, i al repre
sentant del poder que amb els seus esbirros 
tiranitza la teva acció expansiva. Doncs fixat 
en aquest i altres que anirem anotant i tin-
gue'ls presents en les teves lluites i tingué'ls 
presents en l'hora de les teves reivindicacions. 

Tu, dius: «El burgès m'explota: em fa 
treballar moltes hores i em paga poc.» Però 
del poc que't paga el burgès ve després 
l'agavellador i el detallista i t'exploten molt 
sovint tant o més que'l patró. 

També el detallista? També, també. Aquest 
procura no donar-te mai el pes; aquest et fa 
pagar les mercaderies averiades a preu de 
bones; aquest, si l'agavellador li apuja un ar
ticle en 5, compta que éll te l'apujarà a tu en 
7 i a més, si pot, t'escurçarà una mica, en
cara, el pes o la mesura; aquest, si un dia t'ha 
de fiar s'ho cobra després amb escreix; aquest, 

després de viure de tu i d'enriquir-se de tu, 
encara sembla que't vengui protecció i no veu 
mai, sense condemnar-ho escandalosament, 
cap dels teus gestes lliberadors. 

1, igual que l'agavellador i el detallista, 
compta que't tracta i de cada dia més, el pro
pietari, l'amo de la casa que vius, apujant-te 
sempre, per poc que't descuidis, el preu del 
lloguer que pagues. 

Això si, tots aquests l'agavellador, el de
tallista, el propietari, són gent altament respec
tables. Revoltar-te contra les llurs vexacions, 
seria, és considerat com un crim. La llei els 
empara, paguen una contribució, paguen ar
bitris, paguen drets de consums i de duanes 
(si no desfrauden a l'Estat i el Municipi per 
mig del contrabàndol i el matute) i per tant 
poden fer ço que millor els plagui. La seva 
explotació és una explotació mansa i suau, 
però de fet tant o més repugnant que la del 
burgès, puix aquest dóna la cara, mentre que 
l'agavellador, el tender, el propietari sempre 
tenen a qui carregar el mort, ja sigui a l'Es
tat, ja al Municipi. 

Tens 1' obligació de lluitar tant amb 
aquests com amb el burgès, puix si l'un t'ex
plota, no t'explota l'altre menys. Amb el pri
mer, amb associacions fortes i tot el perfectes 
possibles; amb els que negocien amb la teva 
miseria, per mitjà de l'associació en primer 
lloc, amb la cooperació sempre. Fes-te coope-
ratísta; si no t'és grat pertenèixer a una coope
rativa, pots comprar ço que necessitis a alguna 
de les que hi ha. Amb això conseguirás dos 
coses: comprar més bo i més barato i trobar 
un petit marge de benefici. Que no't matin 
lentament els adulteradors i que no facin ne
gocis amb la teva fam. 

Diguérem un dia que'l treballador nostre 
tenia una idea una mica errada de com devia 
ésser la seva intervenció en les lluites pel séu 
millorament i considerem com un dels punts 
més interessants, oblidats per el!, aquest as
pecte de l'explotació de què és víctima. 1 és 
perquè no ha vist o no ha volgut veure que 
la seva miseria és filla de moltes causes, enca
ra que l'efecte sigui sempre un. Per tant, pre
cisa que vagi modificant la seva actuació, 
ajustant-la a Ics realitats del moment. I per a 
conseguir bons i immediats íesultats, no ha 
de peí donar-se cap esforç: el col·lectiu ha 
d'anar paral·lel a l'individual i l'individual al 
col·lectiu. Pot molt la força de l'unió, però 
aquesta força es centuplica si l'acompanya 
l'interés o l'entusiasme personal. Així com la 
tasca de l'educador de l'infant no produeix 
tots els efectes esperats si els pares no secun
den al professor, així la labor col·lectiva no 
donarà tots els fruits si l'individu no presta el 
séu concurs entusiasta a la col·lectivitat. 

A això, ara i sempre, han d'anar els treba
lladors; a anusar voluntats, a unificar accions, 
a dur la seva influencia a tots els llocs i en to
tes les hores. Només així aconseguiran la 
major suma de béns i avantatges amb la menor 
suma de sacrificis fets i energies gastades. 

PERE CASALS 
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Cròniques curtes 
L'odiós imposí 

DE molts anys ençà l'impost de consums 
ha sigut i és combatut per tots aquells 
que estimen al poble i per tots els qui, 

sabent comptar, veuen l'enorme despropor
ció que hi ha entre les despeses de cobrança 
d'aquest impost i les dels altres. 

L'impost de consums tècnicament és un 
disbarat; dels diversos que's paguen, una part 
grossíssima se queda per als encarregats de 
recaudar-lo, i l'eludir-lo és-una cosa relativa
ment fàcil i, per tant, temptadora. EI frau 
sempre ha acompanyat als consums. 

Per altra part, els consums pesen directa
ment sobre les classes treballadores i encara 
que ja sabem que per la repercussió dels 
impostos, el detestable règim social actual 
sempre tendeix a fer pesar les càrregues so
bre els treballadors, també sabem que aquests, 
pels impostos que'ls pesen indirectament te
nen una serie de mecanismes de defensa pels 
quals procuren evadir aquelles càrregues, i, si 
no ho logren en absolut, sempre arriben a fer 
que siguin més petites i que una part d'elles 
se quedin pesant sobre els demés estaments 
socials. Per això els conservadors, que també 
ho saben que la transmissió indirecta de l'im
port els és més difícil, defensen els consums, 
defensen el fer pagar a aquell qui no té, i així 
s'estalvien quartos i feina. 

Per això l'Ajuntament de Barcelona, com
post de regionalistes i radicals, però tots so
cialment, econòmicament, conservadors-bur-
gesos, quan l'Estat li ha permès treure els 
consums, no els ha tret i ha fet que per a es
talviar unes pessetes als pobrets propietaris o 
que paguen bon pis, se carreguessin sobre 
l'alimentació, sobre la vida del pobre els re
sultats d'un impost car i de frau fàcil. Cal que 
en això s'hi fixin els barcelonins; els regiona
listes i els radicals se barallen per si ha d'anar 
o no ha d'anar la Banda municipal a la pro
fesso de Corpus i per si han de córrer o no 
els cotxes el dijous sant, però en els proble
mes essencials, en ço que és vital, tots són 
uns. I tots foren uns a que els consums con
tinuessin. 

I hi ha frau. Ja ho sabien, tots ho sabíem; 
se diu per tot arreu que hi ha cases que ve
nen productes més barato que altres a causa 
que'ls entren sense pagar. I aquest frau, 
que'l fan els rics, no sabem que mai s'hagi 
perseguit directament en les persones o els 
bens d'aquests rics. 

Però ha vingut un moment, aneu a sapi-
guer per quins motius, en el qual el nostre 
Ajuntament, aquest mateix Ajuntament que 
presencià impassible els milers de morts de 
l'epidemia tifòdica sense que ni sisquera se li 
hagi acudit esbrinar les responsabilitats que 
es contragueren; aquest Ajuntament que 
paga 72,000 pessetes cada mes a la Compa
nyia d'aigües mentre es deixa perdre la de 
Moneada, aquest Ajuntament dels túnels de la 
reforma i de tants i tants altres pecats; aquest 
Ajuntament que ha volgut sostenir els con
sums sabent que sempre han portat aparellats 
el frau, han volgut fer com aquell que volien 
evitar que'l frau continués. 

I al fer-ho, no s'han dirigit a la soca, no 
han procurat investigar, cosa tan fàcil, com 
estaven de pagament les existències dels gros
sos magatzemistes, no han anat al ric, explo
tador del qui li compra, explotador de la ciu
tat a qui no paga i explotador dels pobres a 
qui per quatre xavos fa entrar els productes 
sense pagar, sinó que, partidaris del sistema 
directe, se'ls ha acudit (segons diuen, apar
tant-se de les lleis) col·locar obstacles en els 
punts d'entrada de la ciutat, obstacles que pel 
mateix que havien de detenir violentament a 
qui anava molt depressa, estaven carregats de 
perills per la vida dels qui per allí passaven. 

1 l'obstacle homicida es posà i un home 
n'ha mort, altres ne porten ferides i altres, 
viatgers que res tenien que veure-hi, estigue
ren en perill. 

A la llista de les víctimes del impost odiat 
n'hi ha una més, i entre les llàgrimes que 
aquestes víctimes provoquen, hi manca la del 
nostre Ajuntament, que no ha tingut pit per a 
altra cosa que per a lamentar els successos. 

R A M Ó N D ' A L F . N T O R N 
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A L V O L 
DIUEN els diaris que el senyor Foronda, di

rector, o gerent, tan se val, de la Com
panyia de Tramvies, ha donat a la Coope

rativa de cases per a perL distes[una casa. En el 
sentit general de la moral que s'estila la cosa no 
té res d'especial. Un senyor generós, i una enti
tat cooperatista, que realitzen actes naturals: el 
primer afavorint una institució, i la entitat accep
tant un donatiu per a la Sacietat, no per cap 
individu. 

Més la Cooperativa de periodistes hauria fet 
molt més bé agraint, però no acceptant, com no 
hauria d'acceptar res que procedís de poders cons-
tituits, d'autoritats, ni d'empreses, ni persones 
que realitzin funcions de serveis públics, ni de 
cap mena, de les que's troben naturalment sot-
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meses a l'alta missió critica que és propia de la 
premsa; que la premsa viu del públic i el públic 
h; vol en ella la veu del serè i equànim juí de la 
col·lectivitat. 

L'institució de la premsa hauria d'ésser ex
pressió d'una selecció moral d'homes donats u 
tots els sacrificis, per tal que'ls afanys de justicia i 
bondit tinguessin en ella lliure i fr..nca irradia
ció, que fos fre a tota mena d'extralimitacions i 
transgressions, i enfortís l'esperit dels ciutadans, 
naturalment donat, pels desenganys, a tota mena 
de renunciaments dels drets de ciutadania. 

Per això, adoloreix adonar-se a cada instant 
que tots els ressorts de norma ització social s'a
fluixen, fent que la col·lectivitat se trobi sense 
un nucli arnb prou virior per a assolir el redreça
ment de l'espiritualitit social. 

I, parlant dels tramvies, s'acut recordar-se 
que són munió les persones que hi viatgen de 
franc, només que perquè ocupen càrrecs o situa
cions que posseeixen acció d'autoritat, o acció de
liberant en corporacions públiques. 

Cal demanar-se, si és esquisidesa moral 
acceptar tickets de lliure circulació, que si afavo
reixen amb benevolença d'autoritat per a qui els 
dóna, no és just sien acceptats, car no passaria 
d'ésser una mercè que seria immoral, i de força 
mal gust, fer-ne ús. Per cert, que la Companyia 
de Tramvies no dèu ignorar que, ben sovint, elb 
que viatgen de franc, obliguen a tota mena de 
molèsties als que paguen per a usar del tramvia 
amb la plenitut que pertany. 

Encara no se sab de persona que, per digni
tat, hagi retornat a l'empresa de tramvies els 
tickets de lliure circulació que envíen per a tenir 
propicia la complexa acció oficial. 

Diuen els telegrames dels diaris que'l Papa ha 
intercedit prop dels Estats bel·ligerants per
què concedissin als presoners de guerra descan
sar del treball a què es troben sotsmesos els 
diumenges. I els altres dies de festa per descan
sar els ciutadans lliures, ne? 

Realment, el fer treballar als presoners és 
una crueltat que no més pot complaure a esperits 
originàriament pervertits; més fer-los treballar 
els dies de festa i tot, és una maldat que mostra 
el baix nivell moral que encara goberna molts 
pobles. 

Quina greu culpa han comès els que lluiten 
per la llur patria, moltes vegades complint deu
res imposats a la força, i, si no són complerts, 
punits amb pena de la vida? I si no's defensa la 
patria a la força, i es defensa de bon grat, per 
sentiment natural, per instint de conservació, 
per voler oposar-se a l'opressió i esclavatge 
que pretén imposar l'imperialisme, mereix que'ls 
homes sien tractats com esclaus? 

Quina moral de civilització és aqueixa, que 
no té altre fonament ni principi que'l voler del 
triomfador? Quines morals són aqueixes con
tingudes en les religions primitives, que no llen
cen anatemes contra els violadors impenitents 
del codi basal de la germanor universal, que to
tes les religions prediquen i no practiquen? Per
què les excomunions no s'apliquen a emperaires, 
reis, parlaments i ministres, quan se realitzen 
actes que son proba plena, en les lluites interna
cionals sobre tot, que no hi ha altra moral que la 
més profunda perversió? 

Els telegrames diuen que hi han Estats que 
no'ls fan treballar en dia de festa, els presoners, 
més no diuen els que són. Per què? Jo'm vull 
pensar que si fos la República Francesa un dels 
Estats més cruels, tot el món n'aniria ple; i que 
quan tants miraments es gasten, bé dèu ésser que 
Roma, seguint tàctiques velles, no vol agraviar 
als heretges poderosos. 
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L'actuació obrera 

A les dèu del mati de demà, diumenge, tindrà 
lloc en el local social de les entitats que 
integren l e s 'Ar t s del llibre» (Sant Sim-

püci, 2, 4 i o, pral.) un miting en el qual hi serán 
exposats minuciosament els propòsits que, per a 
a la fundació d'una potent «Federació de les Arts 
del Llibre», té la Comissió permanent que an 
aquell fi i composta per representants de cada 
secció, va crear-se. 

L'obrer impressor Andreu Cuadros, donarà 
el proper dilluns, dia 1 de Novembre, a dos 
quarts de dèu de la vetlla, una interessant confe
rencia en el local del carrer Vistalegre, 18, l.er 

El passat dissabte, com ja anunciàvem, tingué 
lloc, en el local social dels Sindicats de Lampa-
rers-Llauners, Fumistes i similars i Fundidors en 
ferre, la primera conf rencia de la serie que han 
organitzat aquells sindicats. Anà a càrrec de l'E-
ladi Gardó, qui desenrotllà el tema: « El coope
ratisme com a sistema d'emancipació proletaria >. 

Breus paraules de presentació, pel president 
de l'acte, donaren començ al mateix, fent notar 
aquell l 'interessant que resultaria aquesta serie 
de conferencies, tant pels temes que's tractarien 
com per la competencia dels conferenciants, 
dient, referint-se an aquests darrers, que si entre 
ells hi figurava el doctor Mer i Güell, era per
què, malgrat ésser aquest senyor un dels que 
mantenien l'acusació contra el doctor Queraltó 
en l'afer del Patronat per a la lluita contra la tu
berculosi, fou dels que, intimidat per la Lliga 
dels drets de l'home per a que la retirés, es mos
trà sol·lícit en retirar-la, fent-ho així. Diu que en
cara que aquest fet ja era conegut de molts dels 
que formaven l'auditori, el feia remarcar per a 
que se n'enteressin els que ho ignoraven, posant 
així les coses en clar i tal com són. 

Totseguit, el conferenciant comença a desglo
sar el séu tema, fent remarcar la gran obra social 
que les cooperatives realitzen, dient que allà on 
s'han extès més, potser perquè allí nasqueren, és 
a l'Anglaterra, aportant una munió de dades i es
tadístiques que demostren la superioritat de les 
cooperatives angleses damunt les altres dels de
més països. Explica la forma en que estaven 
constituides, dient que moltes d' elles exercien el 
cooperatisme en tan alt grau, que'ls permetia de
dicar-se a la prodUctió i tot, evitant així el tenir 
que comprar als magatzems, que sempre repre
sentava una part de beneficis que 's donava a 
guanyar a altri, podent ésser les cooperatives qui 
la percibissin. Digué, per això, que aquestes no 
són les que més abunden, però són una gran 
ajuda per a les cooperatives relativament menys 
importants, constituint totes juntes el crèdit ne
cessari per a efectuar llur acció comercial, do
nant d'aquesta manera vida al país en general i a 
les cases bancàries, que amb elles negocien, en 
particular. N'hi ha —seguí dient — que fins són 
propietàries dels vaixells que empleen per a im
portar llurs productes, dels locals on són instal-
lades, etc. 

f dvocà per la conveniencia de fomentar el 
cooperatisme col·lectiu, que ha donat grans re
sultats arreu on s'ha adoptat, puix realitza més 
directament la tasca social que li ès confiada. Di
gué c;ue a Catalunya veia que ja s'anava adoptan 
aquest sistema de cooperatisme i que era, de tota 
l'Iberia, el lloc on amb més entusiasme i dalit es 
realitzava aquesta obra social, ja que en un Con
grés de Cooperatives a l'Estat espanyol realitzat 
havia sigut Catalunya i en bona part Barcelona 
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la que més bon paper havia fet, car en tot el reste 
de la penyíscola amb prou feines si n' hi havien 
de fundades. Digué que amb la difusió del co
operatisme col·lectiu s'anava de dret a la creació 
de caixes d' estalvis per a la vellesa o de socors 
mutus en cas de manca de treball, així com tam
bé a la fundació d' escoles i biblioteques, objec
tant—referint-se an aquestes darreres— que una 
de les més importants del món, en l'actualitat, és 
propietat d u n a cooperativa anglesa. 

Acabà dient que dintre I' ideal cooperativista 
s' hi ha de fomentar el cooperatisme, o sigui, la 
demostració dels avantatges del règim col·lectiu 
damunt l'individualista, entenent que an aquesta 
tasca hi poden ajudar molt els sindicats, car 
aquests no poden ni deuen estar en pugna amb 
el cooperatisme, que realitza una obra eminent
ment socialitzàdora. Afirmà que els pobles em-
brutits no reneixen, i que, per tant, devien els 
obrers proporcionar-se la major cultura possi
ble, ço que trobarien dintre les cooperatives. 

Finida la conferencia, el president convidà als 
concorrents per a que, si volien, controvertissin 
alguns dels conceptes exposats o demanessin 
aclaració d'algún dels mateixos, fent ús de la pa
raula els obrers Franjosà, Rueda i Negre, contes
tant el conferenciant a les preguntes fetes i reba
tent els arguments que emplearen els controver-
sants. 

Cal fer remarcar que l'acte es vegé concorre-
gudíssim, havent-hi entre l'auditori una nodrida 
representació de l'element femení. 

Els noms dels conferenciants i ordre i tema 
de la serie de conferencies que els Sindicats de 
Lamparers-Llauners, Fumistes i similars i Fundi
dors en ferre, han organitzat per a ésser donades 
en el séu estatge social (Vistalegre, 18, primer) 
són com segueix: 

Ángel Pestaña.—Influencia dei teatre en l'edu
cació del poble. 

Dr. D. Martí i Julià.—Injustícies de la riquesa 
individualista. 

Salvador Seguí.—La desnaturalitzada del so
cialisme. 

Francesc Cid.—Necessitat de la creació d'un 
centre de defensa obrera, com a únic mitjà 
de que el proletari pugui assolir les seves 
Ilegitimes aspiracions. 

Francesc Ullod.— Sindicalisme reivindicador i 
orientació artística per als sindicats. 

Dr. Francesc Boada.—Higiene i profilaxi de la 
tuberculosi pulmonar. 

Dr. M. Mer i Güell.—L'higiene en els tallers. 
Ramón Bertran.—L'importància de les Federa

cions. 

Josep Puig d'Asprer.—Els drets de l'home. 

Les esmentades conferencies tindran lloc cada 
dissabte sense interrupció. Celebrada, la setma
na passada, la d'en Eladi Gardó, que ressenyem 
més amunt, té lloc avui, a dos quarts de déu del 
vespre, la que va a càrrec d'en Ángel Pestaña. 

® 

OVES 
Avui, a la vetlla, se celebra à l'hermosa Festa 

de la Música Catalana, que, des de ja fa 
alguns anys, ha instituit 1' Orfeó Català. 

Com de costum, ocuparan 1' hemicicle de la 
gran sala de concerts del Palau de la Música Ca
talana, ademes de la que serà proclamada Reina 
de la Festa, l'Excel·lentíssima Diputació, l'Excel-
lentíssim Ajuntament de Barcelona, la Junta Di
rectiva de 1' Orfeó Català i els mestres que for
men el Jurat qualificador. 

Després del discurs presidencial, que està 
confiat a l'eminent mestre Joan Manen, s'execu
taran la majoria de les obres premiades, que, se
gons noticies, són verament notables. 

En els Jocs Florals esperantistes, celebrats a 
Vilanova i Geltrú amb motiu del VI Congrés Es
perantista, ha obtingut la Flor Natural en Josep 
Grau, redactor de la revista Kataluna Esperan-
tisto, per una admirable traducció de la poesia 
El rellotge de sol, den M. Morera i Galicia. 

Ha deixat de publicar-se, a Ripoll, El Pirineu 
Català, que, des del Juliol del 1Q11, venia sortint 
setmanalment. 

Ha sortit, a Ripoll, un nou periòdic català, de
nominat El Fresser, al qual retornem la salutació 
que dirigeix a la premsa. 

Demà diumenge, a les deu de la vetlla, tindrà 
lloc, al Centre Moral Obrer, del Poble Nou, Pa
llars, 229, cantonada a la Rambla del Triomf, una 
extraordinaria audició de sardanes amb cobla. 

CAMISERIA 
CORBATERÍA 
GENRES DE PUNT 
F . VEHILS I VIDAL 
2, Portal de l'Angel, 2 

El diumenge passat tingué lloc la visita de 
germanor que els catalanistes de La Coronela fe
ren als del Casal Sagrerenc, on foren fraternal-
ment rebuts i pugueren apreciar els magnífics re
sultats obtinguts, fins ara, en aquella barriada. 
Es creuaren entusiastes parlaments elogiant les 
virtuts de constancia i energia, factors essencials 
per a fer triomfar la nostra causa, que necessita, 
ara com sempre, 1' esforç, la disciplina i la cohe
sió de tots els patriotes. Fou una festa senzilla, 
però simpàtica en gran manera. 

Demà, diumenge, dia 31, a les dèu del matí, el 
Casal Catalanista del Districte II anirà a depositar 
una corona a la tomba del que fou en Josep Bor-
rueta, mort el dia 19, la qual ha estat costejada per 
sotscripció entre'ls socis d'aquella entitat. 

La jove actriu Maria dels Àngels Montserrat 
està organitzant, a la barriada del Pob e Nou, un 
festival a benefici del monument del que fou gran 
actor del Teatre Català, en Iscle Soler, obra que 
porta a cap l'entitat Foment del Teatre Català. 

CORRESPONDENCIA 
R d'A. Ciutat; Ara que ja sabem qui és vostè, li publicarem.— 

IX. Ciutat: No publiquem res en absolut de ço que se'ns envia sens 
acompanyar nom i adreça.—LI. R. i R. —Ciut-t: Per ésser excessiva
ment llarg, el que fa que quedi diluit l'assumpte, aquesta vegada no 
és publicable el vostre article. Envieu-nos altra cosa.^J. M. -Caldes 
de Montbui: Augmentat el paquet; és el més acertat liquidar per tri
mestres. 

• • JLA N A C I Ó • • 
EDICIÓ DEL COMITÈ DE PREMSA 

DE LA UNIÓ CATALANISTA 

ABONAMENT 

1 pesseta trimestre -:- Estranger: l'50 pessetes 

COMBINACIÓ AMB «RENAIXEMENT» 

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

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