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La premsa ha de fer homes perfectes 

NOSALTRES que de la premsa n'hem vol
gut fer sempre un mètode de dignifi
cació i regeneració per als homes, no 

hem comprès mai com és possible que ningú 
s'hagi vist capaç de fer degenerar la missió 
assenyada i augusta d'aquella, encarrilant-la 
de cara a les violentes diatribes de llenguatge 
més propies per a ésser pronunciades entre 
homes d'empedreída degeneració que no pas 
per a ésser dirigides a homes posseidors d'un 
cervell que pensa i una ànima que, per ésser 
senzilla, de la premsa n'adoptaran, quan ne 
tingui—i n'hauria de tenir sempre—les bones 
qualitats que en ella s'hi reflexin, de la mateixa 
manera que n'adoptaran, també, la violencia 
i les dolentes accions si, dia, darrera dia, es 
veuen estampades grolleres i cridaneres con
sideracions que de la premsa en fan quelcom 
de mal gust i escàndol. 

En el terreny de les idees, no és pas qui 
més baladreja el que posseix idees més con
sistents i sanitoses. Devegades, els cridaners, 
els malparlats, són els que més feblesa, ideo
lògicament, posseeixen. 

Si la premsa, com lògicament se sustenta, 
ha d'ésser un exemplari de fortituts ideològi
ques i ha d'encarnar un esperit de persistent 
divulgació d'idees, dèu allunyar-se de les as
prors de llenguatge i sense cedir, jamai, ni un 
borrall de ço que representi afirmació de les 
propies idealitats, ha de mantenir-se íntegra i 
digna. 

¿Per què estampar violències damunt les 
planes dels periòdics si, les més de les vegades, 
careixen de consistencia i són orfes de virtua-
litats pràctiques, ja que són irrealitzables? L'en
gany i la befa que's dirigeixen a les gentades, 
ja de si apassionades i, per tant, i en molts 
cassos, irreflexives, sobre tot al tractar-se de 
problemes i idealismes sentimentals, és cosa 
reprobable que no hem d'aconsellar ni apro
var i, molt menys, practicar. 

Posseim i propaguem els nostres ideals, 
ñts, només els ulls en un futur regnat de 
benhaurances humanes i socials. Si ens arribà

vem a creure que la nostra acció, des de les 
planes dels periòdics nostres, havia d'emmet-
zinar l'ànima i la conciencia de la gent catala
na que'ns llegeix i ens creguéssim, ademés, 
que aquesta mateixa acció havia de represen
tar un obstacle per al nostre triomf i interpre
tar un fals i erroni concepte del que és i ha 
d'ésser l'idealitat nostra, trencaríem les plo
mes amb que escrivim i no dexaríem que 'Is 
batecs dels nostres cors ens imposessin la 
missió que ens hem emprès, convençuts que 
ha d'obtenir una ferma eficacitat que con
dueixi els destins iudividuals i col·lectius del 
nostre poble vers aquell règim d'humanes 
i socials benaurances amb que sospirem i 
somniem. 

No som partidaris de les grolleries baix 
cap aspecte. Les rebutgem, no sols per l'im
moralitat que representen, sinó que, també, 
pel que tenen d'embrutidores i anorreado
res de l'austera virilitat que'ls homes d'idees 
a tothora han de mostrar. 1 és que ni creiem 
ni podem cieure que les actituts de verbositat 
violenta enmenin els ideals cap a l'assoliment 
del triomf i, encara menys, veis la consolida
ció en terrer ferm de tot el contingut social 
d'una idea. 

Entenem que'ls homes no han d'anul·lar 
ni tampoc anatematizar amb estigmes infa-
mants als llurs adversaris. Volem creure que 
tots els individus que conjuntament for
men part de la vida dels pobles, de les socie
tats, per la llur condició d'humans que de la 
vida i l'organització social en sofreixen les 
angunies i neguits que la propia vida i orga
nització social d'ara produeixen, tenen dret a 
pensar com vulguin i afiliar-se en les rengle
res dels defensors d'aquells idealismes que 
més garanties de sentit social, a llur entendre, 
posseeixin. 

Perquè creiem que la premsa representa 
un procediment d'afirmació, defensa i expan
sió ideològica és pel motiu que entenem que la 
tasca que ella ha de realitzar, és tasca d'apòs
tol i no de vulgar baladrer. 

Sortosament la nostra premsa, la que per
tany a l'Unió Catalanista i defensa i propaga 
les nostres sentimentalitats humanes i nacio
nalistes, no pot descendir ni descendirà a 
aquest rebaixament, a aquest estragament dels 
procediments que és costum posar en pràctica 
quan de propagar idealismes polítics se tracta. 

La nostra premsa, podem rodonament 
afirmar que no té plomes mercenàries a sòu 
de qui més bé cotitzi el conreu del chantage 
polític. Les planes dels nostres periòdics bro
llen sempre de sinceritat i apassionaments, 
però, així i tot, tenim ben marcada dins la 
nostra conciencia la fita que'ns impedeix anar 
més enllà d'on els homes, en la defensa de 
les propies idees, els és permès arribar. 

No hi creiem en les fogositats de llen
guatge; creiem, només, si, en les accions que 
anant-les contínuament afirmant, avui, demà i 
sempre, esdevenen amarades de serena forti-
tut i es claven i s'endinsen en la pensa dels 
homes. Les buides verbositats, per fogoses 
que siguin, fugen i s'esfumen; pel contrari, 
les accions silenciosament afirmatives i solidi-
ficades, resten i s'afermen. 

Volem ésser, doncs, partidaris d'aquestes 
darreres accions, perquè entenem que dóna 
mostres de baixa ordinariesa qui, en lloc d'as
pirar al refinament de les costums socials o 
polítiques que enterboleixen i remouen les 
passions dels homes, ajuda a embrutir-les i 
enverinar-les. Realitzen una acció nociva i una 
tasca perversa, aquelles organitzacions políti
ques que llencen sistemàticament les energies 
dels seus seguidors en un abim de negacions 
recobertes de paraules llampantes i grolle
res. 

La premsa ha d'ajudar en gran manera a 
sensibilitzar l'esperit dels homes; que s'hi de
diqui, la premsa, a fer aquesta tasca, i les ma
neres i procediments d'actuar en la política 
dels pobles se suavitzaran i els homes no pro
fessaran cap mena de culte a la violencia i à 
la intolerancia, car ells hauran esdevingut ho
mes forts, homes perfectes. 
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El de sempre 
NOVAMENT La Veu de Catalunya, que tan-

tes vegades ha contribuit a engroixir 
manifestacions oficials fent bombo per a 

que la gent de nostra terra acudís a rebre 
tota mena de representants del centralisme, 
s'indigna i protesta de que el govern de Ma
drid segueixi la seva habitual rutina de no vo-
ler-se, voluntàriament, preocupar de res que 
sigui de vida per a nostra estimada Catalunya. 

Veritablement, la situació econòmica ac
tual, i encara més la de l'esdevenir, presenten 
un caràcter molt alarmant per a nostres in
dustries. 

Acabem de passar una època de treball, 
degut a les compres extraordinàries que tin
gueren de fer-nos els francesos, més les con
tractes s'acaben i són moltes les fàbriques i 
tallers que's veuen precisats a despatxar el 
personal, creant-se una situació miseriosa per 
a nostra classe proletaria, en general, i per a 
molts petits industrials, en particular. 

Fins ara, mentre el govern francès oferia 
pagar llurs compres en metàl·lic, resultaven 
factibles les operacions, però ara la situació 
econòmica i especialment la monetaria, de la 
França, ha canviat de tal faisó, que resulta di-
ficilíssim per a aquell Estat el seguir pagant 
llurs compres en efectiu i té de recórrer a 
l'ús dels Bons del Tresor. 

Als industrials catalans els és impossible 
realitzar les operacions baix aquesta base si 
no tenen qui els garantitzi la conversió dels 
referits Bons en efectiu, car amb aquest pa
per no poden pagar ni les primeres matèries 
ni la mà d'obra. 

Heu 's-aquí, doncs, la causa principal que 
impossibilita que's facin noves contractes. 

Si Catalunya tingués un règim propi amb 
força econòmica i no dependís en absolut del 
govern de Madrid, com actualment hi depèn, 
seria aquesta una de les ocasions en la qual 
més beneficis podria percebre, car podrien 
posar-se a la pràctica totes aquelles mides de 
desenrotllament econòmic que de molts anys 
vénen sol·licitant tots els elements que repre
senten la vida industrial i comercial de Cata
lunya. 

Més els fets alliçonen, i tant de bò que ei 
menyspreu amb que els governs de Madrid 
responen a nostres justes peticions tingui la 
virtut de fer desaparèixer de I' esperit de 
molts catalans 1' indiferencia amb que 's mi
ren les coses de Catalunya i els convenci de 
que amb el centralisme no s' hi pot anar amb 
actituts de rebaixament, sinó que cal plantar-
li cara, exigint-li llibertat per a viure, puix 
no hi ha cap poble amb vitalitat propia que 
tingui dret a renunciar-hi. 

Si en comptes de voler fer posar sordina 
a nostres reclamacions amb el sol fi de poder 
desenrotllar una política de partit, s'havés en
senyat a tot el poble, tant al de dalt com al de 
baix, a exigir amb dignitat allò que un jorn 
ens fou arrabaçat per la força de les armes 
i al qual avui tenim dret, en proporció, al 
menys, a la mil·lionada de pessetes amb que 
contribuim a les càrregues de 1' Estat espa
nyol, és segur que les negatives del govern 
central s'haurien convertit en justes atencions 

i els atropells a les nostres industries i a tot 
quant representa la nostra vida, no s' haurien 
manifestat amb la virulencia d' ara. Cal que 
els nostres obrers, industrials, comerciants, 
agricultors i tots quants componen la força 
econòmica de la nostra terra se convencin, 
per sempre més, que tenen un adversari molt 
gran de qui guardar-se i a qui combatre. 

Diuen que I experiencia alliçona, més, per 
als homes que volen ésser directors del nos
tre poble, talment sembla que els temps no 
passin i que el persistent actuar de la gent de 
Madrid, en tot quant fa referencia a Catalunya, 
no 'Is doni prous proves per a convèncer 's 
que cal acabar d'una vegada amb tota mena 
de complacencies i posar en pràctica procedi
ments del tot equiparais amb els que ells se
gueixen. 

Les claudicacions patriòtiques i les humi
liacions de tota mena tenen de deixar-se per 
a aquells individus mancats de dignitat perso
nal i col·lectiva; per a aquells homes que han 
estat llançats a la vida com a mostra del que 
representa el servilisme repugnant i misera
ble i per a aquells éssers qual ambició els in
dueix inconscientment a convertir-se en ene
mics de sí mateixos... 

Que reflexioni la gent oportunista, que 
vagin recordant els èxits obtinguts amb llur 
política de renunciaments i transigències, i, 
honradament, hauran de confessar que sols 
quan el poble ha plantat cara, essent ben 
aconduit pels seus directors, és quan ha con-
seguit quelcom de profit i ha estat atès en les 
seves justíssimes demandes. 

A 1' acció de positiva i veritable catalanitat 
que s' ha d' empendre, La Veu de Catalunya 
pot contribuir-hi, si així vol servir a la Patria, 
però sempre dèu recordar-se que és a Ca
talunya aon dèu dedicar la seva acció, i té de 
recordar-se, també, que per a donar proves 
de respectuositat als forasters, que de pocs, 
anys an aquesta part, tot sovint ens visiten, no 
li cal entonar himnes als representants del 
centralisme, sigui el que sigui l'acompanya
ment que portin i sigui la que sigui I' excusa 
que donin per a justificar llur visita. 

Catalunya i el centralisme representen dos 
esperits antagònics. Per a la primera, tots nos
tres amors, entusiasmes i sacrificis; per al se
gon, tot nostre odi, noble i honrat. 

PF.RE MANEN 

D' Hostalrich a t Hotel Mar 
(SANT HILARI ) 

[ Hostalrich 407 
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Servei especial d'Automòbils 
LA HISPANO-HILARIENCA 
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G U A I T A 

L 'URBS barcelonina, en son ascendent ro
miatge, troba de temps aturadors natu
rals a la seva obra, com ho són la 

rutina, la manca d'ambient que modernitzi la 
seva vida industrial. No és pas d'ara, que di
ferents patriotes insinuaren l'idea de celebrar 
una nova Exposició internacional, que, com la 
de 1888, portant aires renovadors, impulsi les 
nostres accions del treball cap a una decidida 
generalització, sustraient-lo del raquitisme 
que tantes energies menyspreua i deixa tras-
passar-les a valors efectius d'altres pobles, per 
vergonya de Catalunya. 

Aqueixa idea generosa per alguns esboça-
da i per tots els barcelonins i àdhuc per la 
majoria de catalans sentida, car Barcelona la 
considerem ben nostra tots els catalans,gaudint 
les seves alegries i patint les seves penes, va ser 
plantejada en rAjuntament barceloní en forma 
d'Exposició d'Indústries Elèctriques, qual pri
mer projecte fou combatut pels regionalistes, i 
després, ells sabran per quines raons, junt amb 
els anomenats radicals, acordaven la celebra
ció de l'universal certamen, quals detalls se 
convindrien, segurament, en aquell memorable 
àpet a Sevilla, en qual taula prengueren seient, 
conjuntament, els senyors Cambó, Lerroux i 
Data. 

D'aleshores ençà, el senyor Lerroux ha 
deixat d'ésser l'espantall dels potentats de Ca
talunya, i en pac de la seva promesa d'atenua
ció,—ho havem de creure aixís—era convidat a 
formar en la Mancomunitat Econòmica, lle
vant-li així la famosa teia incendiaria i un
gint-lo potencia econòmica, que en mans dels 
economistes de la nostra terra equival a amor-
finament absolut de tot sentit social i po
lític. 

Homes de modernes idealitats.som partida
ris de rinternacionalització dels avenços, i per 
això son partidaris i defensors de l'Exposició 
d'Industries Elèctriques. Sense mimva del nostre 
entusiasme, creiem, empro, que donades les 
circumstancies actuals, en que els Estats qui 
més força creadora havien d'aportar al nostre 
certamen, sostenen una lluita en la que, gua
nyin o perdin, hi quedaran extenuats, era 
convenient, fins per l'egoisme de l'èxit, l'ajor
nament d'aquest concurs. Els qui ho dirigeixen 
no ho han cregut així, i convidaren Barcelona 
a visitar el lloc destinat per a l'emplaça
ment. 

Era diumenge a la tarda, una gentada im
mensa hi acudía, i a Fésser a l'esplanada i con
templar des d'allí la ciutat dels nostres amors, 
malgrat nostre optimisme, vàrem sentir una 
forta depressió en el nostre esperit, car ens 
férem ben bé càrrec de la magnitut de l'obra 
a realitzar. Pensàrem que havia de realitzar-
la l'Ajuntament, i que aquest, compost d'ano
menats radicals, de regionalistes i els seus 
aliiats, és el mateix que no ha sabut donar ni 
una aparença d'organització als serveis muni
cipals, que encara no ha pogut lograr acabar 
l'asfaltat de les Rambles i ha tolerat, sense 
voler-ho aclarir, que, no havent-hi accord 
municipal, se construissin els túnels de la Re
forma, que costen una mil·lionada i ningú sab 
quan servirán, per a que serviran, ni si mai 
serviran. 

Els ciutadans tenen el deure de tenir me
moria per a saber a qui poden fiar els seus 
interessos, i per això nosaltres, ciutadans de 
Barcelona, no tenim confiança en Facció dels 
anomenats radicals, ni en els regionalistes i 
els seus aliiats de l'Ajuntament, per a l'èxit 
econòmic de l'Exposició internacional d'Indus
tries Elèctriques.—F. 
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Tribuna socialista 
£1 Capital 

NEGUEN, els antisocialistes la raó d' existir 
de la lluita entre el capital i el treball. 
1 el més dolorós és que aquest pensa

ment domini també a molts obrers que no sa
ben o no volen veure que la raó està de part 
dels socialistes. La lluita existirà mentres no 
s' atenguin degudament les reivindicacions 
obreres, mentres no 's facin als treballadors 
totes les concessions a que són acreedors. 
Quan 1' Estat se faci càrrec d' aquesta des
igualtat social i imposi I' equitat, la pau del 
món s' haurà conseguit, i els amos i els tre
balladors viuran en harmonia fins el dia en 
que — i aquesta és la suprema aspiració nos
tra — sigui la comunitat V únic amo i tots tre
ballem i guanyem segons les nostres aptituts 
i P importancia del nostre treball. 

Fins aleshores existirà el socialisme, fins 
aleshores, també, existirà la lluita entre el ca
pital i el treball. 

Va créixer el socialisme després de les 
predicacions den Marx. En Marx fou I' apòs
tol de les classes obreres. En Marx fou el 
que més científicament va remarcar que el 
treball de I' obrer no era suficientment re
munerat, puix part del que li corresponia 
dels guanys anava a mans del séu amo, que 
no havia fet altra cosa que emplear un capi
tal. «Bé està, deia en Marx — i amb ell tots 
els teoritzadors socialistes — que el capital 
empleat rendeixi un interès al propietari d' a-
quest capital, però també és natural que l' ex
cés de valor que adquireixen els productes 
després de transformats passi a mans del que 
li ha donat aquest plus-valor.> 

Suposem que la materia prima — la fusta, 
per exemple— val déu pessetes. Aquesta fus
ta, empleada en qualsevol cosa, ha de rendir 
un benefici al séu posseidor, i aleshores ja no 
val déu, sinó onze pessetes. Però ve l'obrer, 
i, al transformar la fusta en brut en un mo
ble, fa pujar encara més el valor de la pri
mera materia, és a dir, fa que la fusta com
prada a dèu pessetes i que sense transformar, 
però utilitzada per a alguna cosa, val onze, al 
convertir-se en mobie valgui tretze pessetes. 

I diu en Marx : «El propietari de la fusta 
que ha empleat un capital de dèu pessetes ha 
de treure un interès del mateix, i és natural 
que li rendeixi un benefici d' una pesseta al 
vendre la fusta sense transformar. Si la fusta 
se converteix en moble mercès a l'intel·ligèn
cia i treball de I' obrer, el valor de la fusta ha 
pujat de dues pessetes més, i val, ara, tretze. 
Però succeeix que [' amo sols dóna una pes
seta a I' obrer, pel séu treball, i ell ne guanya 
dues: una com interès del capital empleat 
i una altra per obra i gracia de la transforma
ció soferta. 

¿A qui correspon aquesta segona pesseta? 
¿A 1' amo, que sols ha posat el capital, del 
que ja 'n treu un interès, o a 1' obrer, que ha 
fet pujar amb el séu treball el valor de la fus
ta?» 1 amb en Marx, contestem els socialistes: 
a r obrer. Es a dir, de les tres pessetes que 
ha augmentat de valor la fusta, una corres
pon a l'amo, en calitat d'interès, i l'altra cor
respon a l'obrer, en calitat de remuneració 
pel séu treball, o sigui de sòu, i la tercera 

pertany també a (' obrer, perquè és ell qui, 
amb el séu esforç personal, la fa guanyar 
amb la transformació. 

Això en la pràctica de la vida no succeeix. 
L' obrer treballa i sols percebeix una petita 
part del plus-valor adquirit per les matèries 
per ell transformades, mentres que l'amo, a 
més de cobrar un interès, se queda amb l'ex
cés de valor adquirit per la primera materia 
al convertir-se en una cosa útil. 

Heu 's aquí explicada la raó de la lluita 
entre el capital i el treball. Mentres això no 's 
resolgui, mentres I' obrer no cobri el que ha 
de cobrar pel séu treball, la lluita se mantin
drà encesa i totes les protestes sortides d' a-
baix tindran un fonament. 

ERNEST MATONS 

u i 
En el número vinent: 
LA CATALUNYA HEROIC*: 
EN FARRÉS COSTA; 

per M. Serra i Moret. 

La nostra nremsa 
Camí del triomf 

SOVINTMENT ens trobem en el cas de mante
nir criteris absolutament oposats amb el 
corrent d'id es que 's prediquen. 11- expe

rimentació que n fem de bon grat, que ns plau 
extraordinàriament, la portem fins a l'íntima va
loració dels propis sentiments, essent així el nos
tre pensar, no pas fill d'una suggestió més o 
menys meravellosa, sinó d'un convenciment en
fortit per l'acció contradictoria. D'aqueixa forma 
el nostre esperit no és vacil·lant, i la nostra acció 
devé fecondant per a Catalunya. 

No som d' aquells que cerquen un profit en el 
séu actuar o un avantatge en la menaça. Cons
cients de la nostra ideologia, segurs del positiu 
valor de la nostra acció, integralment desinteres
sada, al revés dels de les fórmules estancades, 
propaguem i afirmarem la sobirania de r* idealitat 
renovadora. 

La nostra idealitat no és per a retornar a l'ahir 
ni imposar el sentir d' avui; com que els pobles 
no viuen la vida d' un instant, sinó que és llar-
guíssima, de segles, els que lluitem serenament, 
sense ofuscaments ocasionats pels afanys de 
triomf, no sentim impaciències, i, per això, la 
nostra idealitat pot no ésser admesa per molts, 
però serà sempre respectada per tots els homes 
de seny. 

Sentim necessitat d' explaiar la nostra senti
mentalitat propagadora de lliberacions ciutada
nes; creiem en la conveniencia d' una reformado 
total en l'actuar social i polític a Catalunya; em
pro com que no patim frisament de dominació so-

'bre els nostres semblants, quedem deslliurats de 
la temença de precipitacions que han estat en tot 
temps causa de matar en flor la pruija de gene
roses idealitats propagades. 

Com que no aspirem a obtenir favorables so
lucions immediates, és per això que amb avan
tatge podem mantenir criteris oposats oberta-
ment als acomodatius que no veuen res més que 
1" acció immediata que volen realitzar, que el sa
borós fruit que seguidament volen collir. 

No'ns fa res no triomfar per a nosaltres, men
tre tinguem plena contciencia del definitiu triomf 
de Catalunya. 

(De Gent .\'ui>a, de Badalona.) 

La Bandera 
S ENYORS: L'objecte d'aquesta festa no pot 

ésser ni més hermós ni més lloable. 
Volem donar una bandera al nostre 

Casal, però una bandera en que s'hi vegi tot 
l'amor dels nostres cors, entre'ls fulgurants 
colors dels seus plecs. 

Anem a fer una bandera, no per a tenir el 
dret de penjar-la sense cap amor en dies de 
festa davant del nostre hostatge; sinó per a 
que ella sigui el símbol més car dels nostres 
ideals. La bandera, ha dit algú, no és més que 
un troç de drap, dalt d'un pal. No, la bande
ra és, ha sigut sempre, emblema de l'ideal. 
Avui és la bandera, foren ahir les àligues ro
manes, foren més abans uns manats de blat 
al cap d'amunt d'un pal... La bandera, el drap, 
que és posa sense cap finalitat més que la 
de l'anunci d'una festa, d'un sarau, d'unes 
sessions de cinematògraf, si que se li pot do
nar el nom de drap, ja que aleshores la ban
dera no és més que Yarcabota d'interessos 
meçquíns dels homes. 

La bandera, la bandera! Jo vui fer-ne un 
elogi, encara que humil com qui el fa. 

No haveu vist mai el marxar d'un gran
diós vaixell dels que creuen tots els mars i to
quen totes les terres? A lo millor, veureu un 
home que amb dol al cor deixa la seva patria. 
A l'arrancar la nau, entre l'agitar dels moca
dors, semblants a voliors de colomes, dels 
que marxen i dels que's queden, l'home, 
l'emigrant, sent que tot el seu ésser s'ablana i 
es destroça. Adéu les seves montanyes, el séu 
mar, la ciutat, la familia, la seva patria, adéu! 
Dintre unes hores, l'immensitat de l'Oceà 
haurà posat una barrera entre ell i la seva 
terra. 

1 l'home arriba a llunyes terres i després 
en coneix unes altres i unes altres... La seva 
vida ha quedat trencada, és un altra vida. Viu 
un altre ambient, veu uns altres homes, és una 
altra la parla que sent al voltant séu, són unes 
altres les banderes que voleien en l'aire. 

En el séu romiatge ha sofert tots els do
lors, ha plorat amargues llàgrimes, ha sentit 
més d'una vegada la crudeltat del Destí; més 
de tant en tant, quan menys pensava, ha tro
bat un dia en la façana d'una casa una bande
ra barrada en or i grana. Amada bandera! 
Allò, aquella tela, és el símbol de la Patria! 
L'home ha plorat de goig i de dolor i de bona 
gana hauria besat davant de tothom aquell 
drap que li ha recordat als seus, a la seva te
rra, als que parlen la llengua d'ell, la que la 
seva mare li ensenyà a parlar amb una dolçor 
per ningú igualada. 

La bandera! Es el far que'ns il·lumina en 
el mar revolt de les lluites patries; és la creu 
de terme del que va pel món; és el símbol de 
la tradició i la guia del progrés; és la Patria 
tota, alentorn de la qual sabem lluitar, morir 
i estimar. 

Per això, nosaltres, farem la nostra bande
ra, per això l'han feta els Casals, per això, 
demà, no hi haurà ciutat, poble ni poblet de 
la patria nostra, on no s'aixequi, venerada i 
orgullosa d'ésser el símbol, l'emblema més 
preuat de la terra i els homes de Catalunya. 

Fem-la, doncs, i alcem-la ben alta, damunt 
dels nostres caps; l'haurem teixit tant amb fils 
de seda, com amb fils de voluntat i energia. 
No la podrà mai ningú malmetre, ja que per 
sa defensa faríem, si fos precís, ço que han fet 
altres. Prous fulles d'or té la nostra historia 
per a que sapiguem com per la bandera, sím
bol de la Patria, es va al sacrifici content i 
brau el cor, orgullosa i dreta la testa. 

DOMINGO ROCA 

( ) Q presen! treball tou llegit en la hesta de Joventut que, a 
profit de la hander» del C C. del Poble Nou. en aquesta entitat s'hi 
celebrà. 
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Soliloquis 

Er bell passat de Catalunya, on hem après 
a estimar-la, font d' inspiració i esperó 
que'ns encoratja a reconstruir-la, mereix 

tots els nostres amors i tots els nostres res
pectes. Es com les velles alzines dels nostres 
boscos. Els avis les varen plantar i, mercès a la 
seva previsió, avui la seva ombra ens recon
forta en les fadigues de nostre llarg romiatge. 

Ha d' ésser ben circumstancial la glosa de 
pretèrites gestes. El catalanisme és ja una llei 
discutida i acceptada. 

El món camina i, amb ell, nosaltres. Si tre
ballem per demà, no ens girem massa endar
rera, que això pot retrassar 1' arribada. 

Construim reflexionant i no portats d' im
pressions del moment. Encarrilem bé els es
forços, per a que a 1' hora de les realitats no 
estem encara desprevinguts i embadalits da
vant les glorioses runes del passat. 

Els sofismes, paradoxes i llampants ideali-
tats poden entusiasmar, però no convencen; 
tinguem la noble pretensió de conduir al po
ble. La follia d'arrocegar-lo jamai la tinguem. 
Construim acuradament, però depressa. 

Quan Catalunya esdevingui al món, dèu 
viure harmonitzada amb els avenços dels 
temps. Hem de guanyar i' endarreriment que 
representa la tongada d'exotismes que hem 
sofert, enlairant-nos al lloc que socialment 
ens correspon dintre del concert dels pobles 
de la terra. 

Emmirallem-nos, sense copiar, però, en 
aquells pobles que han assolit una més per
fecta i humana civilització. 

Rutes a seguir? Nosaltres ja fa anys que 
la tenim escollida la nostra. 

Pensem, només, que un plebiscit a Cata
lunya donaria negatius resultats, encara. Re
cordem-nos dels reraçagats, als quals ens per
toca desvetllar parlant-los el séu familiar llen
guatge per a fer-los assimilables les nostres 
redemptores ideologies. No ens oblidem dels 
germans de raça forasters a la casa llur; tin
guem ben presentes les característiques mo
dalitats de les gentades catalanes d'ací i d'en
llà de la terra nostra; no oblidem, tampoc, ¡a 
tasca persistentment entorpidora dels interes
sats en que perduri la desnaturalització de 
Catalunya. 

J. ORANT I SALA 

Correu de 
V I L A N O V A 

El problema de l'aprenentatge 

A Y Ateneo, la culta entitat de tant bona 
historia, l'hi cap l'honor d'haver sigut el 
primer Centre cultural de la nostra terra 

on se plantegés en tots els seus aspectes, l'im-
portantíssim problema de l'aprenentatge. 

Mai com ara és arribada l'hora de pensar en 
fer quelcom de pràctic, alguna cosa de resultats 
positius que'ns trobi previnguis davant les con
seqüències funestíssimes que'ns planteja a día 
fixe el paorós conflicte europeu. I cap, de tots els 
mils perills qu'ns envolten, tant cert i tant mena-
çador com l'emigració que vindrà el dia de la 
pau. Els pobles militants, els que avui sofreixen 
l'escolament de les seves més cares energies, se 
trobaran, després, a l'hora de la seva reconstruc
ció, mancats de tot i Catalunya que no podrà, 
per 11 seva manca de sobirania nacional, coope
rar a la consolidació de la pau, corre en canvi, pel 
perill de veure's abandonada dels seus homes, 
dels que treballen, dels que tenen totes les vir
tuts de l'home resignat i que esdevé, sarcàstica
ment, l'únic producte d'exportació nostra, accep
table. 

Tot quant se faci des d'avui per a aminorar 
aquest mal inevitable, serà poc; perquè en el camp 
social podem dir-ho clar, si no volem enganyar-
nos, està tot, tot, per fer, i no s'obira, esperan
çadora, l'iniciació d'una acció preventiva. Res 
d'organitzir nostre forces socials, industrials i 
comercials; res de pendre mides que el dia de 
demà siguin aturador de la gran desbandada. 
Nó, aquí es prefareix una pau absoluta, silencio
sa, que ença xi bé amb la imposada neutralitat 
que vol dir desentendre's de tot i renunciament 
al dret de col·laborar a l'avançament del món. 

Més no tot calla; no tot és resignació; no tot 
és assentiment a aquest estat dinconciencia. 
Dintre nostra Catalunya se sent palpable la pro
testa i de mil maneres se manifesta. El cicle de 
conferencies del Ateneo de Vilanova, no té altra 
significació que un acte de forta rebeldía. Aquí 
no volem morir; els d'aquí no volem morir; els 
d'aquí no volem que els nostres fills, demà, amb 
desig d'una noble enveja, passin les fronteres per 
anar a apendre i després quedar-se a enriquir 
terres llunyanes. 

Per això Y Ateneo, ha posat a debat un tant 
important problema, demanant l'opinió d'eminen-
tíssims sociòlegs de Catalunya—emesa en el 
trascurs del Cicle de Conferencies a que'ns hem 
referit — perseguint la finalitat d'arribar a la 
creació de l'Escola de la primera Universitat del 
Aprenentatge i, per mitjà d'ella, al perfecciona
ment del nostre obrer, esdevenint, d'aqueixa tas
ca, un gran bé per a la patria i resolent un dels 
problemes socials de més trascendencia per a la 
generació actual. 

JOAN ROVIRA. 
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Ullada general 

Reus.—Heu s-aquí un nom que ell sol evoca 
innombrables records de gestes virils, d'homes 
gloriosos, de genis, de grandeses... de tot ço 
que avui ja no és més que un record. 

Aquesta ciutat que en altre temps era sempre 
la primera en fer sentir la seva veu de protesta, 
quan un acte dels governants se'n feia acreedor; 
aquesta ciutat, que era la primera en manifestar 
soroll ísamcnt la seva disconformitat anb el rè-

Catalunya 
I G E L T R Ú 

gim monàrquic-centralista, i en palesar el séu 
pregón lliberalisme; aquí ont se celebrà el primer 
matrimoni civil; ont hi ha el primer fossar sécula-
ritzat; i que, per tot això, s'havia ben guanyat el 
títol de la ciutat més lliberal, mireu-la: ja quasi 
no'n queda res de tot allò. 1 sabeu a canvi de què 
s'ha posat als peus dels governs de monarquia 
centralista, tot aquest tresor espiritual del nostre 
Reus? Perquè ens donessin unes subvencions per 
a empedrar carrers, i alguna R. O. per a burlar 
la voluntat del poble. Bona obra la d'empedrar 
carrers d'aquesta forma, pels senyors Esteves, 
però per als bons lliberals i àdhuc pels bons reu-
sencs, obra funesta; car és mil voltes millor la 
fortitut d'esperit de que abans gaudíem per a de
fensar els nostres drets de ciutadania, que no la 
minsa millora de l'empedrament d'unes quantes 
vies públiques; car els empedrats, amb diners, 
podien fer-se més o menys tard, i l'enteresa d'es
perit no hi ha prou diners per a comprar-la. 

Abans, era la nostra ciutat mirada amb res
pecte pels governants de Madrid, perquè tenia 
donades proves del séu valor i del respecte a la 
seva sobirania; ara, davant les claudicacions de 
tota mena comeses pels polítks d'ofici que han 
governat durant prop de 30 anys la ciutat, la veu 
del poble ja no és sentida ni escoltada; ja no po
dem amb gest enèrgic demanar justicia els de 
baix, car, els de dalt, pugen massa sovint les es
cales del Govern civil, i les del Ministeri de la 
Governació. Els que han governat la ciutat du
rant tants anys, han demanat masses vegades 
faoors a Madrid, i ara les nostres boques estan 
tancades per a demanar justicia. 

Ha arribat per això, l'hora de la justicia, i els 
mals pastors de la ciutat són expulsats del go
vern del municipi i en llur violenta retirada escu
pen verí, i taquen amb sang... com tots els caci
quismes abans de morir. 

La política atravessa actualment un període 
de forta agitació en el qual el catalanisme va 
guanyant-hi terreny. El republicanisme històric 
se'n va a la posta, deixant pas franc als ideals 
que miren de cara al món. 

* * 

La vida social travessa en els moments actuals 
un període de forta agitació. La vaga sostinguda 
durant quatre mesos per 700 obreres d' una sola 
fàbrica, agreujada aquests darrers dies, ha arro-
cegat a la vaga a la totalitat dels obrers de la ma
teixa—prop d'un miler—i ara actualment se plan
teja potencialment la vaga general de tots els es
taments obrers de la ciutat. Es de desitjar que a 
1 hora que siguin llegides aquestes ratlles hagi 
estat conjurat el conflicte, per a solució del qual 
crec absoluta n ent en 1 organització dels nostres 
obrers i en la civilitat amb que realitzen els seus 
drets socials. Si 1 actualitat no n val de menys, 
ja tindré al corrent als llegidors de LA NACIÓ de 
la solució d'aquest conflicte. 

ESTEVE MASSAQUÉ 
Reus, Juliol 1915. 

m ü 
R E N A I X E M E N T 
Ei número de demà conté el següent sumari: 

El desacord social, Esguards, per Maig.— 
La col·lecció Ferriol i la Junta Autónoma de 
Belles Aris, per J. Sacs.— Els estudis econòmics, 
per F. Rosell.—De Retorn, per Alfons Maseras. 
Preliminars a l'estudi determinatiu de la nacio
nalitat, per Josep Mallofré.—Les conferencies 
de la Joventut Nacionalista de Catalunya: El 
Nacionalisme i la pena de mort, per En Manel 
Alcántara ¡ Ousart.—La socialització de la terra, 
per En Manel Serra i Morct.—Noticiari.. 
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La culpabilitat de la Guerra d'Europa és exclusivament de 
l lemanya des de l'invasiú de la Bèlgica pels seus soldats 

Conferencia d'Emili Vandervelde, ministre socialista de Bèlgica, donada a Gentilly 
: : : : : : : : : davant un auditori tot proletariat (Acabament) : : : : : : : : : 

Agressió premeditada 

Si passem a Bèlgica, veurem com, des
prés de l'atentat, després del crim, des
prés de la confessió feta pel Canciller al 

Reichstag alemany de la realitat de tal crim, 
s' ha assajat d'explicar i justificar les coses, en 
dient que ja al 1906 Bèlgica s'havia posat d'a
cord amb 1' Anglaterra directament, i indirec
tament amb França, per mig d'una CONVENCIÓ 
militar contra Alemanya. El que hi havia hagut 
era una CONVERSACIÓ, tinguda a Brussel·les, 
entre el colonell Ducarne, de I' Estat Major 
belga, i l'agregat militar anglès, havent-se 
emès 1' hipòtesi que en cas de guerra eu
ropea l'Alemanya podria passar per Bèlgica, 
i dintre d'aquesta hipòtesi se 'ns prevenia 
que si Bèlgica fós incapç de defensar-se, l'An
glaterra estava obligada a intervindre. Més, 
en el procés verbal d' aquesta conversació, 
trobada pels alemanys als arxius de nostre 
departament d' afers estrangers, hi estava dit 
formalment que, en tot cas, 1' intervenció mi
litar anglesa no havia de tenir lloc sinó des
prés que les armes alemanyes haguessin passat 
la frontera. I és per una veritable falsia que la 
Premsa alemanya, que ha publicat aquest do
cument, s' ha oblidat, o ha fet veure que s'o
blidava, d'aquesta frase essencial: l'Anglaterre 
n'interviendrait que si l'armée allemande avait 
passé la frontière. 

Què significa aquesta conversació de 1906? 
El que, des d'aquell moment, la Bèlgica, com 
l'Anglaterra i la França, se malfiaven de l'Ale
manya. I els fets han demostrat que nostra 
malfiança era fundada. Ja en els llibres,devin-
guts cèlebres, del general von Bernhardi s' hi 
havia dit que en cas de guerra europea seria 
molt precís que Alemanya passés per Bèlgica. 
Això podia ésser considerat com una opinió 
individual. Emperò al 1913 el govern alemany 
mateix adoptava aquesta opinió i en una nota 
secreta, relativa al reforçament de I' armada, 
s' expressava així : 

«Hem d'ésser forts, per a poder anorrear, 
d'un poderós cop en massa, nostres enemics 
de l'est i de l'oest. Més, en la guerra propera 
és precís que els petits Estats siguin condem
nats a seguir-nos o a ésser subjectats. De 
qualsevulga manera, ses armades i ses places 
fortes poden ésser ràpidament vençudes o 
neutralitzades, i això podrà ésser versembla-
blement el cas per a la Bèlgica i per a 1' Hol-
landa.» 

Ho sentiu? Les petites nacions deuen ha
ver de seguir als alemanys, o elles seran neu
tralitzades. Nosaltres no hem volgut seguir, 
i miren de subjectar-nos. Per a cerciorar-se 
de la premeditació germànica, cal sols veure 
la carta de les linies ferroviàries, totes d' inte
rès estratègic i convergents a nostra frontera, 
de manera que facilitin l'invasió de nostre 
territori. (Moviments.) 

Però —podreu dir-me— com és que amb 

aquestes condicions menaçadores, els al·liats 
futurs no han estat preparats per a la resis
tencia? Per què? Perqué al mateix temps que 
el governamentalisme alemany prenia aques
tes mides, s' esforçava en condormir la mal
fiança de Bèlgica. 

Quan el kaiser vingué a Brussel·les, fa tres 
anys, en el calor comunicatiu d'un banquet 
digué que ell no tenia millors amics que els 
belgues... Un quant temps més enllà, seguint 
un costum tradicional, el rei Albert feia sa vi
sita a Liège. Se li oferí una festa, a la qual hi 
assistí un delegat d'Alemanya, i aquest dele
gat prengué la paraula per a assegurar-nos 
I' amistat del seu país. 1 aquest delegat era 
von Emmicli, el mateix que pocs mesos des
prés manava 1' armada alemanya contra Liè
ge. (Sensació.) Es més. El diumenge que pre
cedia a la guerra, al dematí, I' ambaixador de 
l'Alemanya a Brussel·les era interviuat per un 
dels nostres grans rotatius. Se li feu la pre
gunta de si Bèlgica havia de témer res, i res
pongué : «No. Pot ser que a la casa del vos
tre veí s' hi cali foc, però la vostra està asse
gurada. » 

Això fou dit al matí, i poques hores més 
tard el mateix ministre anava al departament 
de Negocis estrangers i posava la Bèlgica en 
el dilema de deshonrar-se o d' exposar-se a 
l'agressió del cesarisme germànic. (Aplaudi
ments.) 

En fi, dos dies després les caretes queien, 
els vels eren forabandits i, en un accés de 
franquesa, el canciller Bethmann-Hollweg de
clarava que la frontera belga havia estat vio
lada, que les tropes alemanyes marxaven da
munt Liège, que això era una injusticia, una 
violació del dret internacional, però que 
aquesta injusticia era necessària per a la vic
toria de l'Alemanya, i que la necessitat no co
neix la llei. (Rumors i forts aplaudiments.) 

Aquells que salven l'honor 

Això fou dit. I davant l'home que així con
fessa son crim hi havia els cent Diputats de la 
Social-Democracia, i hem de constatar, amb 
tristesa i un adoloriment que en tota la vida no 
oblidarem, que en aqucít moment no havem 
pogut trobar un sol socialista capaç de repro
bar aquest crim a aquell que acabava de fer-
ne confessió! (Vius aplaudiments.) 

Oh! Jo ja sé que després alguns han re
vingut a millors sentiments. I fins s'han arris
cat a fer protestes platòniques. Entre els so
cialistes alemanys crec que dec haver de ren
dir homenatge a un Leibknecht i a un Bern-
stein per damunt de molts altres. Ells dos 
salven l'honor, al costat dels Diest i Aerschot, 
que vingueren a la Casa del Poble de Brus
sel·les vestits d'uniforme i ens digueren a con
seqüència de l'incendi de Lovaina i dels atro-
pells de Visé: «Vostres desgracies? Us en heu 
de culpar a vosaltres mateixos : res més fàcil 
que evitar a la Bèlgica la sort que li ha estat 

infligida. Per què no 'ns heu volgut deixar 
passar?» (Aplaudiments.) 

Els benifets de la neutralitat belga 

No és sols pel respecte a les lirmes dels 
tractats que Bèlgica ha defensat sa neutralitat. 
La neutralitat belga no era sols un aventatge 
per a nosaltres, sinó que era, àdhuc, una ga
rantia per a França contra Alemanya, i era 
una garantía per a Alemanya conlra França. 

Jo estic convençut que el govern fran
cès mai hauria comès contra Bèlgica ço que 
estic reprovant del govern alemany. Més, si 
les armes franceses, per a copsar un èxit, ha
guessin invadit nostre territori, estic segur que 
no s' hauria trobat a la Cambra francesa un 
sol socialista que no aixequés son crit d'in
dignació. (Vius aplaudiments.) 

Nosaltres no hem volgut vendre 'ns tam
poc a I' or de l'indemnització que se 'ns pro
metia si deixàvem passar I' armada alemanya, 
perquè era el nostre deure defensar-nos i per
què la democracia francesa, junt amb la Fran
ça, haurien estat estrangulades i vençudes! 
(Vius aplaudiments.) 

Cl martiri de In Bèlgica 

Vosaltres no 1' heu vist com jo I' he vist, 
com 1' hem vist tots nosaltres. Tot el nostre 
pais ha estat ple d'afusellaments, d'incendis 
i de riuades de barbres desenfrenats. 

Bèlgica, amb son martiritzament, ha de-
vingut un símbol : ella és I' encarnació vivent 
del Dret, i això, per damunt de l'Alemanya, 
que n' és 1' atropelladora. Això demostra que 
la justicia és al nostre costat. (Aplaudiments.) 
I és per això que cada dia és més gran aquesta 
coalició dels al·liats, que ha de vèncer el mili
tarisme germànic. 

Heu reflexionat en la coincidencia de que 
per dues voltes, durant cent anys, l'Europa se 
troba unida, coaligada contra un sol pais? 
Estem a la vigilia de l'aniversari de Waterloo. 
Fa cent anys, al 1815, el món enter s' aixecà 
contra Napoleón, millor dit, contra el cesaris
me. I avui, al 1915, el món enter s'aixeca con
tra Guillem II, nova encarnació del cesarisme. 
Entre aquests dos esdeveniments que han can
viat la faç del món hi ha una forta analogia, 
emperò també algunes diferencies! 

Cèsar i Cesarió 

Entre Napoleón i Guillem cal senyalar al
gunes diferencies. Napoleón va entrar victo
riós a totes les capitals d'Europa: a Roma, a 
Varsòvia, a Berlin, a Moscou. Ell marxava pre
cedit de la victoria. 1 duia amb sos bagatges, el 
Codi civil, aquest testament de la Revolució. 

En quan a Guillem, aquest no és un Cè
sar, és un Cesarió. Ell no ha entrat encara 
mai en cap capital enemiga, ni a París, ni a 
Varsòvia, ni a Londres, enlloc, i ell no porta 
amb sos bagatges res més que'l Manual de la 
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guerra prussiana i el Codi de l'incendi, de 
l'assassinat i de la devastació. 

Empero hi ha una altra diferencia entre les 
dues èpoques: al 1815 a Waterloó, els adver
saris de Napoleón eren els representants del 
règim reculat, i aquells que volien restablir el 
feudalisme i que durant mig segle feren pla
nar damunt l'Europa la tirania de la Santa 
Al·liança; en tant que'ls adversaris de Gui
llem II són els pobles lliures de I' Europa 
occidental; és la França republicana; l'Angla
terra democràtica, l'Italia,—que saluda sa en
trada a la guerra—i en fi, el poble rus, el 
qual poble fa ja un segle que desprès de cada 
guerra, victoriosa o disortada, ha anat gua
nyant un xic de llibertat cada vegada! 

Waterloo fou la fi del despotisme militar, 
més l'en succeí un despotisme clerical i feu
dal; el Waterloo aon s'enfonsarà la poixança 
de l'imperi germànic, serà el començament 
de l'era nova: el regne de la democracia en 
l'Europa assegurada i (liberada. 

Veu's-aquí perquè, ciutadans, contrària
ment a ço que pensa Scheidemann, els socia
listes belgues, com els socialistes francesos, 
están decidits a emmenar aquesta guerra fins 
a l'acabament,—car això és una guerra a la 
guerra, és una guerra per a fundar a Europa 
institucions democràtiques, bases intangibles 
de la pau! (Forts aplaudiments). 

1 quan serem vencedors, quan el milita
risme prussià serà esclafat, quan haurem lli-
berada l'Alemanya a l'ensems que l'Europa, 
allavors l'Internacional serà possible, car ella 
se reorganitzarà entre els pobles lliures, tenint 
el sentit de la llibertat. 1 vegeu perquè estem 
units; perquè el net de Karl Marx, fundador 
de l'Internacional és al meu costat per a dir-
nos: aquesta guerra prepara temps millors, 
temps en els quals, a la fi, el vell món feudal 
haurà definitivament desaparegut. 1 allavors 
quan la Bèlgica serà lliberada, quan la França 
serà deslliurada, quan no hi haurà més que 
pobles lliures a Europa, quan tots els crims 
hauran estat pagats i quan el poble alemany 
serà tornat a sí mateix, allavors 1' Internacio
nal serà possible, i direm, aleshores més que 
mai: Proletaris de tots els països, uniu-vos! 

(Forts aplaudiments coronaren aquest bri
llant parlament. A l'abandonar la tribuna, 
En Vandervelde fou aclamat amb gran en
tusiasme). 

m Ü 

A L V O L 
FRANÇA no volia la guerra, França no es

tava preparada per a la guerra. I no-res-
menys, declarada la guerra, França plan

tà cara a l'invassor i el derrotà al Marne. 
Els mateixos que veien inevitable 1' anor

reament de la França, després dels dies glo
riosos del Marne, afirmaren —ara ja callen — 
que la victoria no era de la França, que era 
dels generals catòlics i dels religiosos que 
s'havien incorporat, i que França triomfaria 
enderrocant la república i retornant als bons 
temps de conservadurisme i religió oficial. 

La França imperial, conservadora i reli
giosa fou vençuda per a sempre més a Se
dán : els teutons de Bismarck i de Moltke 
la subjugaren i feren passar al vell empera
dor Guillem I per sota l'arc de l'Estrella. La 
França lliure, democràtica i governada per 
esperits- socialitzants i per republicans defini

tius, contraria a la guerra, IPeialment pacifista 
i francament antimilitarista, tenint l'enemic 
poderosíssim i ben preparat, havent posat la 
planta feixugament dominadora al cor de 
l'Estat, cinquanta kilòmetres més enllà de Pa
rís, se redreça i amb esforç patriòtic; civil, 
1' empeny i 1' empaita cap a la irontera belga. 
I allí el té subjecte encara. 

D'això en treuen la conseqüència que els 
triomfadors de 1914 no serveixen i que la 
França reaccionarà i entregará l'Estat als ven
çuts, per inepcia i per corrupció, de 1870. 

Certament, aqueixa és una lògica eixafa-
dora. I s' usa aqueixa lògica, malgrat s' hagi 
vist que el ministeri nacional, que amb motiu 
de la guerra se va constituir per a defensa de 
la França, no compta amb cap representant 
directament conservador ni religiós; més ben 
dit: els vençuts de 1870 no hi han «capigut*. 

La nostra lògica: finida la guerra, la Fran
ça seguirà amb més fermesa que mai l'ideo
logia ¡liberadora que ha caracteritzat la ter
cera república. I anirà més endavant, encara. 

* 
* * 

Com digué La Veu de Catalunya, al cim 
del Tibidabo hi havia, la nit de 1' àpet en ho
nor dels parlamentaris de la Lliga, el centre 
de la política espanyola. Ni una veu discrepà: 
tots parlaren com a perfectes polítics espa
nyols. Tots els discursos foren una veritable 
censura de la política regionalista i una con
fessió de mansuetut i d'ignocencia polítiques, 
que posen en ben poc galdosa situació als 
parlamentaris homenatjats. 

S' ha de dir, però, que tot això és lògic, 
perquè ells, els de la Lliga, són conservadors 
i regionalistes, i no usen ni poden usar altre 
procediment que aqueix que 'Is empeny a és
ser centre de la política espanyola. 

Com ells no són nacionalistes ni socialis
tes, no han dit res dels que França ha tret de 
compte, i ni al·lusions han dirigit als bons 
conservadors que han negociat amb mal art. 
I, és clar, pobrets! no hi ha més moral ni més 
patria que el negoci amb frau. 

Com que parlaven al cim del Tibidabo, 
es pensaren que de tot Catalunya els senti
rien, i s'esforçaren en dir ar? obrers que quan 
vinguin les vaques flaques no facin responsa
bles als austers dels patrons que han estat 
trets de compte per França; que tota la culpa 
la té el poder executiu de l'Estat espanyol, de 
qual política n'és centre el regionalisme quan 
se reuneix al cim del Tibidabo. 

D' aquí baix el fons de la ciutat, exposant-
nos, és clar, a que no ens senti persona que 
s' ho valgui, LA NACIÓ repeteix : l'Estat sem
pre és culpable, perquè sempre l'erra, i, el 
que és pitjor, que l'erra a gratcient; més, en 
aquest cas concret, el poble de Catalunya, el 
veritable productor de Catalunya, ha de de
manar comptes als industrials de la nostra 
terra que França ha tret de compte. 

N' hem de passar comptes de tot això. 
Tant en nom de la nostra Catalunya com per
què ho han d'exigir els proletaris productors. 

En aquest assumpte la Lliga tapa, i tota la 
munió d'avançats de per riure que aquí patim 
callen. 

L' àpet del Tibidabo els regionalistes afir
maren que ha estat el començament d' una 
campanya. També en serà el fi, oi? 

Ningú, ni el poder executiu se 'Is ha es
coltat. Això de cridar AI llop!... Al llop!... des 
d'un àpet... és tant vell!... En Dato ja sab que 
no costa res d'enganyar-los... 

* 
* * 

Diumenge passat hi hagué festaça grossa, 
celebradora del començament de les obres 
que s' han de realitzar per culpa de !' Exposi
ció d' Industries Elèctriques i... encara més tí
tols que no recordem. 

Del que sí ens recordem és : 
l.er Que fa un any que I' Europa està en

cesa en guerra; que el fi d' aquesta guerra no 
és obirador, i que V Exposició ha de celebrar-
se en 1917. 

2."" Que aqueixa projectada Exposició és, 

veritablement, una conjunció regional ista-ra-
dical que 's tapa amb totes les excuses que 
són de consuetut en casos consemblants. 

3.er Que a la Plaça de Catalunya hi ha un 
gran anunci de l'Exposició en castellà i enlloc 
cap en català. En això hi ha hagut fermesa. La 
conjunció no ha claudicat. 

4." L'Alcalde popular, antiburgès i revo
lucionari, va portar-se com cal, fent els ho
nors, no per obligació, que fins a aquesta 
pot mancar-se, sinó per gust, al senyor Nunci 
de S.S. monsenyor Ragonesi, amb una distin
ció i una finor tant italianes, que S.E. en que
dà encantat i no sabé endevinar que se les ha
via amb un terrible rebel. La conjunció fer
ma; no res de mancaments. 

5.m No se sab on se va. Vinga inflar-ho 
tot, vinga donar-ho tot per excel·lent i per 
magnífic i per grandiós... i el món estabe-
llant-se la crisma, i els que no se I! estabellen 
tenen la vida adolorida, i aquí mateix a Cata
lunya la tristor i 1' angunia s' endú a tothom. 
La conjunció, però, sempre ferma, va enda
vant sempre. 

Ens confessem ignocents de debò. Perquè 
no entenem, nosaltres, els renovadors, els con
traris irreductibles de les farses polítiques,com 
és possible que colaborin juntes persones, or
ganitzacions, nuclis d'acció política que a tota 
hora es difamen i es maltracten fent-se justícia. 
No hi entenem res. De cor que no hi volem 
entendre res. 

* * 
El renaixement nacional de Catalunya ha 

fet néixer institucions de gran profit per a la 
vida espiritual de la nostra terra, i fins alguna 
que haurà de determinar benefici, en l'avenir, 
a la vida industrial i comercial. Diguem ben 
clar, però, que totes les institucions que han 
nascut han estat creades i organitzades per 
elements mancats en absolut de potencia 
econòmica. Els rics no han creat res; Catalu
nya no res els clèu. 

Hem patit i patim uns rics que, ademés 
dels defectes naturals que la riauesa dóna, 
arreu del món, no tenen ideologies ni entu
siasmes. La patria no els mou per a res; la so
lidaritat social, avui indiscutible, tampoc. 

Només han curat de fer diners i si qual-
sevulga institució han fundat ha sigut de ca
ràcter antinacional i antisocial. Ells amb ells 
mai s'entenen; només quan els convé haver-
se-les amb Madrid. 

Aquí a Catalunya no se coneix cap institu
ció destinada al perfeccionament de les fun
cions socials que realitza la burgesia indus
trial, comercial i econòmica. Ningú s' ha pre
ocupat mai d' organitzar la banca, 1' industria 
i el comerç : sembla que de tant bé que's co
neixen 1' un tem a 1' altre. 

Aquí, on !' associacionisme és tant extès, 
no hi ha cap associació de perfeccionament 
tècnic per a burgesos. Tot se fa de qualse-
vulga faiçó. A cada pas sobrevenen crisis de 
producció per l'incompleta i defectuosa que 
és la nostra funció productora. 

Això revolta les sangs, perquè no'ns man
quen aptituts de valúa; el que de debò manca, 
per ara—me refereixo als burgesos—és sentit 
ètic social; de moral individual no se'n va tam
poc pas gaire abundós. 

Aquí ens enganyem que és un gust. I els 
burgesos se n' aprofiten, tot fent el pagès. Els 
temps avencen, però. La bona fè vé que s' a-
caba, i la veritat penetra a la conciencia del 
poble, i aquest, que és sobirà i posseeix en 
absolut una valúa superior als burgesos, un 
dia o altre els situarà, els residenciará i els 
obligarà a complir el llur deure social, com 
a catalans, posant les llurs funcions socials en 
el grau d'integralitat i de perfeccionament que 
cal, i com a activitats econòmiques imposant-
los les noves reformes que el treball exigeix. 

Així ha passat i va passant a tot el món. 
Així passarà a Catalunya, perquè en el nostre 
renéixer nacional hem assolit I1 instant al qual 
els rics ha:: de contribuir-hi, de bon grat 
o per força. 
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Comité de Premsa de la 
Unió Catalanista 

Nombre actual, d' abonats a 
RENAIXEMENT i LA NACIÓ 

9 9 6 

Nombre de sotscrits a la coope
ració de 50 pessetes 

9 3 

Unió Catalanista 
Secció Oficial 

Casal Nacionalista del Districte VI 

I jA Secció d'Educació d'aquest Casal està or
ganitzant per al proper mes de Setembre, 

un concurs de Lectura Catalana per a nois i 
noies habitants en el districte. 

Ademes, el Consell Directiu del propi Casal, 
davant la gran afluencia de nous socis i desitjant 
portar a terme, dintre poc temps, un vastíssim 
programa d'efectivitat dels nostres principis, ha 
acordat traslladar el domicili social a altre local 
més espaiós i més cèntric, que molt probable
ment serà inaugurat a mitjans del vinent agost. 

Els nostres amics del districte sisè que enca
ra no pertanyin al Casal i desitgin esser-ne socis, 
poden dirigir-se per escrit al local social d'ara, 
Balmes, 130 primer, fins al 15 del vinent agost. 

Joventut Nacionalista de Catalunya 

Avui, dissabte, a les dèu de la nit, al Casal 
Nacionalista Sagrerenc (Sagrera, 155, ca'n Gaig) 
tindrà lloc la 8.a conferencia del cicle de la Jo
ventut Nacionalista de Catalunya. 

Aquesta conferencia, que versarà sobre el te
ma : «L' ensenyança obligatoria i a càrrec de la 
Nació», serà desenrotllada per en Lluís G. Cas
tellà. 

Casal Nacionalista Martinenc 

Amb motiu del II aniversari de sa fundació, 
celebrarà aquest Casal, avui i demà diferents 
actes, sots el detall següent: 

Avui, a les nou de la vetlla, tindrà lloc un 
míting d' afirmació de les noves orientaciones de 
1' U.iió Catalanista, a càrrec dels pro.agandistes 
F. Pineda i Verdaguer, Pere Oliver, Josep M.;i 
Gibert i Enric Nadal i Blanc. 

A la tarde de demà a la una, se donarà un 
dinar, dedicat a 1' Esbart Dancaire del Casal, el 
qual, després, a les cinc, executarà escollits ba
llets populars. A continuació, la cobla Barcino do
narà una exclusiva audició de sardanes. I a dos 
quarts de dèu de la vetlla, l'elenc dramàtic repre
sentarà Els segadors de Polonia i El carro del 
ni, llegint-se, ademés, poesies i treballs comme
moratius de la festa, per les diverses seccions que 
actuen al Casal, finalitzant les festes amb un par
lament del senyor President. 

* 

La «Joventut Catalanista de Barcelona» ha 
quedat domiciliada en el local del carrer d'Alva-
rez, 6, pral., qual estatge sociel, el Consell Di
rectiu, es complau en oferir a totes les entitats 
de Unió Catalanista. 

En el darrer Consell General que dita Joven
tut celebrà, va discutir-se llargament la conve
niencia de portar a cap freqüents actes político-
culturals, regnant gran entusiasme entre els 
socis, molts dels quals s'oferiren al Consell 
Directiu per ajudar-lo en els treballs d'organit
zació d'aquests actes. 

També foren admesos bon nombre de socis, i 
per fi, s'acordà, unànimement, enviar un comuni
cat a l'Alfons Maseras, posrnt-li de relleu l'inte
rès amb que'ls joves nacionalistes catalans veuen 
la tasca que aquell vibrant escriptor s'ha emprès 
per a fer conèixer les aspiracions lliberadores de 
Catalunya davant del món. 

NOVES 
HAVENT-SE rebut en aquesta Redacció 

algun solt sense cap segell d'entitat 
ni firma que i avali, hem de fer cons

tar, novament, que no 'n publicarem cap que 
no vingui amb els requisits esmentats. 

* • 

* * 
Degut a les noves orientacions acordades per 

1 Unió Catalanista, el Centre Republicà Català 
Sang Nova, en assamblea extraordinaria celebra
da el dia 18 del corrent, acordà adherir-se a la 
nostra agrupació patriòtica. 

Que siguin benvinguts en les nostres rengle
res els entusiastes companys que tant intensament 
han propagat els idealismes patriòtics per la po
pular barriada d'Hostafrancs. 

* 
* * 

Les conferencies donades darrerament al Ca
sal Nacionalista de Sans «Els Segadors.) i al Casal 
Catalanista del Districte III, pels individus de la 
Joventut Nacionalista de Catalunya, senyors Al
cántara i Gusart i Serra i Moret, respectivament, 
tractaren, el primer, d'«El Nacionalisme i la pena 
de mort», i el segon, de «La socialització de la 
terra», temes interessantfssims, que foren magní
ficament desenrotll e ts per ambdós conferenciants, 
de qual tasca Renaixement d'aquesta setmana se 
n'ocuparà anb l'extensió deguda. 

* 
* * 

Ens comunica el nostre corresponsal de Bue
nos Aires, l'estimadíssim amic En H. Nadal i 
Mallol, l'arribada a aquella capital del culte poe
ta català En Josep Carner, que el dijous, dia 
primer del mes actual, donà una conferencia al 
«Casal Català» tractant el tema «L'Esperit de 
Catalunya». 

En un dels propers números ressenyarem com 
mereix, l'important acte. 

Ha quedat definitivament constituít el Casal 
Catalanista del Districte X, havent estat elegida 
la Junta Directiva següent: 

President, Blai Mor Gomis; vispresident, Ra
món Soler Miracle; secretari, Francesc Albor 
Obiol; vicesecretari, Pere Casademont Gasull; 
tresorer, Manel Cluet Valls; vocals, Josep For
jas Borrell i Candi Ruiz Martínez. 

S' acordà també, per unanimitat, adherir-se 
a l'Unió Catalanista. 

Dijous passat, nostre volgut Director, Fran
cesc X. Casas Briz, contragué matrimoni amb la 
gentil senyoreta Josepa Armadas. 

Desitgem als joves esposos una feliç lluna 
de mel. 

* " • * 

Aplec de la sardana 

ANY IX 

Concurs de sardanistes. —La vetlla del diu
menge dia 8 d'Agost tindrà lloc al Turó Park un 
Concurs de sardanistes, el qual se regirà per les 
següents 

BASES 

1.a Ei Concurs serà de lluïment. 
2.a Tindran dret u pendre-hi part totes les 

colles que s'inscriguin abans del dia 2 d'Agost. 
3.a Les inscripcions deuen adreçar-se a En 

Joan Bel, Pla de la Boquería, 1 i 3, botiga. 

4.a Les inscripcions deuen ésser sol·licitades 
per escrit, fent constar el nom de la colla, els 
noms i adreces de tots els que la formin, així com 
els del cap de colla de la mateixa. 

5.a També s'expressarà si la colla pren part 
en el Concurs en representació d'alguna entitat 
o independentment. 

6.il Les colles poden ésser formades per ho
mes sols o per parelles; però. en igualtat de mè
rits, els premis s'adjudicaran a aquestes dar
reres. 

7.a El preu d'inscripció és de cinc pessetes 
per colla, i en l'acte de la mateixa se facilitaran 
les contrasenyes per a l'accés al local el dia del 
Concurs. 

8.a Les colles deuran reunir-se en el lloc i 
hora que's farà públic per la Premsa diaria. 

9.a L' adjudicació de premis se farà pública 
en l'acte mateix del Concurs, essent inapel·lable 
el fallo del Jurat. 

PREMIS.—S'adjudicaran Cinc Premis a les co
lles que per ordre de mèrit ballin amb major uni
tat i elegancia la sardana Cançó de Maig de 
mestre Francesc d'A. Font, que deurà ésser degu
dament repartida a l'usança empordanesa. 

Els premis seran els següents : 
1 .er Cent cinquanta pessetes i la Gran Copa 

Turó Park. 
2.ón Cent vinticinc pessetes. 
3.e r Cent pessetes. 
4.rt Setanta cinc pessetes. 
5.nt Cinquanta pessetes. 
Cas de creur¿-ho necessari, queda facultat el 

Jurat per a repartir els premis en altra forma. 
La C. E. de la festa anyal Aplec de la sardana 

ha acceptat amb gust l'encàrrec que se li ha con
ferit per a l'organització d'aquest Concurs, lo-
grant revestir-lo de l'importància que aquesta 
mena de Concursos creu que han de tenir, tant 
per la calitat dels premis com per la competencia 
dels senyors que formen el Jurat, al costat del 
nostre President, tcts ells representants d'hono
rables entitats catalanistes. 

Feta l'organització, doncs, aquesta Comissió 
ha acabat el séu comès, i a tots us desitja molta 
sort en aquest torneig, nou homenatge a la nostra 
dança nacional.—Per la Comissió Organitzadora, 
EL SECRETARI, J. Sanxo i Farrerons. 

Formen el Jurat Qualificador els senyors se
güents : 

President, don Josep Mallofré (de l'Aplec de 
la Sardana); vocals : don Francesc Pujol (de l'Or
feó Català); don J. Sala i Ricol (del Centre Auto
nomista de Dependents del Comerç i de 1' Indus
tria); don Joan Balcells (de l'Orfeó Gracienc); 
don Claudi Cuchillo (de l'Ateneu Autonomista 
del Districte VI); don Ricard Ribé Farràn (de 
l'Ateneu Obrer del Districte II); don Enric Riba 
(de l'Ateneu Obrer Català de Sant Martí); secre
tari, don Francesc d'A. Font (mestre compositor). 

CORRESPONDENCIA 
N. C: Santes Creus.—Mercès pel nou abonat; el pagament pot 

dectuar-se per giro postal o amb segells de correu de 0'05~J. S. i G: 
Riera—Presa nota del séu abonament. Mercès.=Ll. S. B: Canet de 
Mar.—Rebudes les tres sotseripcions: novament mercès.=R. S. B: 
Capsanes.—Agrahim com val el séu desinterès. Enviem els exem
plars de més i els exemplars de manifestos.=Ll. LI. i S.—Ciutat: Si 
escriviu curt i condensant més els assumptes, podeu fer algun tre
ball publicable. El d'ara no ho és =A. F. i B.—Ciutat: Desdiu del 
caràcter de LA N A C I Ó = J . A — Vilafranca del Penades: Li arregla
rem un xic i el publicarem. 

o o L A N A C I Ó • • 
EDICIÓ DEL COMITÉ DE PREMSA 
:: DE LA UNIÓ CATALANISTA :: 

ABONAMENT 

1 pesseta trimestre -:- Estranger: l'50 pessetes 
COMBINACIÓ .Ull: RENAIXEMENT» 

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

lmp. Josep Sabadell i C", S. en C.—Mallorca, 257 bis 
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Migranya, Dolors Neuràlgics, 
Febres, etc. 

es curen amb 

Kalmine 
En venda: Centre Productes Farmacèutics del Dr. Andreu, 

J. Uriach i Cia., J. SEGALÁ 

AL DETALL: en totes les farmàcies 

CAPSES D'UN CAXET: 35 ets. 

Ca lepa t a Mida 

B E N I :RRE R 
(D&rrer d e R a m a l l e r e s , A 

Pintura Decorativa : : : : 

PERE PASCUAL 
Encàrrecs: U a u . li. u l l , V MEIXEll fEHn - SnRCELfltll 

Modes i Merceria ::::: 
de f\asià i belclós 

S. en C. 

Brodats, Cintes, Sedes, Gasses, 
Puntes, Botons, Agulles, etc., etc. 

Preus incompetibles 

3SPITAL, 21 

Fàbrica de Xacolates 
Qualitats selectes 
Productes purs 

Francesc Castella 
Plaça de la Llana, 18 

Fàbrica de Guants 
de pell i de punt 

DIPÒSIT DE MITJES i MITJONS 
Classes selectes 

VENDA A L'ENGROS I A LA MENUDA 

Junqueres, 12, pral. 

V/IIMS F-IIMS DEC TAULA 
H E3 

CASTELL 
DE CUNIT 

ta E I 

Representant- JOSEP VIDAL Ronda Sant Antoni, 74,3 . " , I. 

El . G3 B?fi 

1 
Tallers Gràfics 

¡. en C. 
— — Obres de text — — 
Revistes : Periòdics . Fascicles 
Catàlegs : Circulars : Factures 
Talonaris : Memoràndums : Es
queles mortuòries : Targetes i 
tota mena de treballs comercials 

: Casa especial per a Carnets : 
Calendaris i Etiquetes en relleu 

Mostruaris de totes menes 
i Llibres ratllats 

Relligats de luxe i econòmics 

H H El El EI El 

Mallorca, 257 bis-BARCELONA 
TELÈFON 7210 
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