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SALUT 
P ORTATS per la força de la nostra joven

tut, càntic de vida, gonflada la nostra 

ánima per l'agradívol ventijol de l'esperança i 

enfortida per la fè indestructible en Catalunya, 

venim a pendre lloc en els rengles de l'Unió 

Catalanista, portats d'una ideología redemp

tora, guiats del amor al proisme i a la Patria. 

En el dolor que en el propi esperit aixeca 

el feixuc pes que damunt nostres espatlles 

agombolen les odioses accions de tantes tira

nies, sentim vivent en nosaltres el dolor dels 

tres, i aixequem per ço damunt de nostres 

stes triomfanta la bandera de la Patria, 

d'aquella Patria que será l'encarnació viventa 

de la llibertat dels homes, i ens llencem ferms 

i resoluts a la lluita contra tota violencia aten

tatoria a l'imperi de la veritat i de la justicia. 

En nostres planes hi trobarà defensa el 

clam reivindicador del feble contra el pode

ros, qui de sa força en fá suprema llei que ses 

accions regula i en elles hi traspuarà el con

venciment fondissim nostre, que és dret indis

cutible a tota criatura organitzada, la plena 

possessió de la seva vida, el regoneixement 

absolut dels drets que l'assisteixen i que la fan 

esdevenir, forta i serena, instrument útil a la 

Patria qui, relligament de éssers de tal faisó 

organitzades, será forta i será plena, reincor

porant-se així a l'humanitat amb la valúa efec-

Aquest número, de 16 planes, ço 
és, doble nombre que els or
dinaris, es ven només que a 5 
cèntims, atenent al caràcter de 
propaganda nacionalista que la 
seva edició representa * • • 

tiva d'una normal col·laboradora del progrés 

i de la civilització humans. 

Aquests ideals els sentim, els vivim, de tal 

faisó que ells, sols ells, informen nostre ésser 

i n'és tanta la fortitut amb que'ls posseim, 

que'ls defensarem i propagarem amb ferma 

insistencia, amb irreductible toçudería, toçu-

deria serena i noble, orfe de pecat car és sos

tinguda per sentiments i clarividencia tanta, 

que no son altra cosa que la normal expressió 

de la vida nostra. Serenament, però forta, 

anirà desdoblant-se la nostra vida; sens impa

ciències desviadores, sens egoismes embruti-

dors, car l'acció que realitzem es l'acció del 

moment, de l'instant qui viu, enllaç del passat 

amb el present, tenint per guia inseparable 

l'avenir, tal com és la vida dels qui s'han ofert 

sencers al Ideal de la nostra terra catalana. 

Lluitarem sempre perquè la vida ens plau 

i la lluita és vida i per la vida lluitem, però en 

la nostra lluita com a bons nacionalistes, com 

a bons catalans, no hi posarem mai un insult, 

mai llançarem damunt l'adversari el més lleu 

agravi, car ens ho priva el nostre amor tot 

humà per Catalunya, i ofendríem la nostra 

dignitat d'homes qui volen viure la vida 

nova, la vida internacional dels pobles lliures 

Per çò diem a tots, salut. Salut als amics, 

salut als qui amb nosaltres viuen l'ideal i salut 

també als qui 'rper viure ideologies mortes 

resten allunyats de nosaltres, no sentint dintre 

seu la fretura d'una Patria ben seva, car ells 

són els qui en l'hora del triomf, junt amb 

nosaltres, formarán la Patria, al qual, si volem 

que sia Patria efectiva, ha d'encloure a tots 

els catalans. 

Així som i aquests nostres propòsits, que 

per ésser així som dintre l'Unió Catalanista i 

per çó diem a tothom de Catalunya i des 

d'ella estant a tot el món nacionalista: Salut. 

GUAITA 
QUAN suara es parla de Catalunya, de la 

posició de Catalunya en son aspecte 
nacionalista, en molts dels catalans, 

en la majoria devé qüestió amoinosa, pesada, 
car és ben llamentable, però és cert, que pel 
fet d'aqui parlar tothom amb elogi de l'auto
nomia i amb bon xic de respecte pel naciona
lisme, se donen per satisfets, com acabada la 
seva missió. . 

Si els elogis de molts per l'autonomia tin
guessin tantsols una petita part de sinceritat, 
que no en tenen, i el respecte pel nacionalisme 
no sigues més que simulat, bé tindrien raó de 
queixa la majoria dels catalans a qui aludim; 
però quan totes les accions fins ara realitza
des no.han obtingut més que resultats pura
ment nominals, sense efectivitat indiscutible 
per a la causa nacional, l'acció d'acomoda
ment per a descansar devé contraria al sen
timent nacionalista. 

En les poblacions civils, lluiten sens treva 
els homes per la deslliuració individual i 
col·lectiva, i porten en son ésser aquell es
perit conscient que'ls fan devenir propaga
dors constants de l'idea i rebels a les accions 
contraposades dels imperialismes, centralit
zadors per instint i per essència. Ja s'enten
drà que no proclamem la rebeldía com a nor
ma, sinó com idealitat a no abandonar, com 
a finalitat suprema en el cas de resultar fa
llides totes aquelles formes que'l legalisme 
ha promulgat. 

De no ésser aixis, de cap manera podríem 
combatre als acoquináis, als qui s'abandonen 
a la desesperança, ni als que per haver-se 
confós amb elements estranys a l'idealitat na
cionalista, catalanista, creuen haver conque
rit Espanya per a Catalunya, quan ha sigut 
el seu catalanisme absorvit pel sentimenta
lisme espanyol. 

El nacionalisme, el veritable, l'únic nacio
nalisme, no pot patir impaciències ni sofrir 
defalliments. Per çò mentres soportem l'acció 
del centralisme, lluitant amb ell sens descans 
avivarem el nostre sentiment de rebeldía. Els 
pobles no deuen precipitar el fet de la seva 
lliberaciò, però deuen viure preparats per a 
no deixar passar el moment d'obtenir la seva 
proclamació de col·lectivitat lliberada.—F. 

Catalanistes: Porteu LA NACIÓ 
a la fàbrica, al despatx, al treball 
i a tot arreu on pugui guanyar-se 
un català per a la Patria • Que 
la veritat sia coneguda i enme-
ni la voluntat del poble • • • 
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RENOVADORS 
QUE no hi hagi persona que s'oblidi que 

som renovadors. Tot l'actuar de LA NA
CIÓ, ha d'ésser de renovació contínua. Si no tot, 
quasi tot, s'ha de renovar a la nostra Catalunya 
i LA NACIÓ no complirà el deure, huma i pa
triòtic, que la fa reaparèixer, si per malenteses 
consideracions, si per respectar drets adqui
rits, per justs que sien, deixés de dir la seva 
paraula renovadora. Ens diem LA NACIÓ, el 
nostre propòsit és cooperar a que Catalunya 
ascendeixi de Patria a Nació, i quan el fi és de 
tanta trascendencia, les accions secondaries, 
les individualitats, no poden queixar-se del 
bon intent dels que tenen per norma de l'es-
perit actuar amb el màxim esforç per a na
cionalitzar Catalunya, que per dissort se troba 
abastament endarrerida en aqueixa ascensió a 
nacionalitat, a la que és deure nostre empenyer-
la. Per ço mateix que l'esperit nostre té per 
objectiu concret nacionalitzar Catalunya, la 
nostra tasca renovadora, malgrat ésser im
placable, será justa amb tot el que tinga, po
sitivament, una valúa nacional al nostre poble; 
combatérem, més, com a nacionalistes, ço és: 
amb tota la fortitut, amb tots els respectes, 
però; no fos cas que volent nacionalitzar, des
catalanitzéssim. Ja se sab, que hi han tants 
esperits idòlatres d'ells'mateixos, que per molt 
que'ns hi mirem, protestarán de la nostra ac
ció i lacondempnarán,perqué ells volen que'Is 
llurs grans mèrits obnubilin la conciencia de 
la gent, i els donguin impunitat social i nacio
nal. Més això, no pot ésser, perquè'ls temps 
nostres, als que tot se socialitza, la col·lectivitat 
val sempre més, i és de major categoria social, 
que l'individu, i, per damunt de tot, la Nació 
está per damunt de tots els individus, pel fet 
senzillíssim que'Is homes sense nació no exis
teixen al món, i a la vida normal de l'home, 
els individus, per sobressortints que sien, no 
li són necessaris; havent-se de dir més, encara, 
car si tothom té dret a retreure els defectes, les 
culpes, les desviacions de la patria, defectes, 
culpes i desviacions que són gros obstacle 
per a que ascendeixi a nació, no és, ni pot 
ésser just, que hi hagi individualitats, per ex-
celses que sien, de valúa per sota de la patria, 
a les que, regoneguent tota la llur valúa na
cional, fent justicia a tots els llurs pregons 
mèrits, i sense mancaments al respecte i ad
miració que mereixen i se'ls déu, no puga 
fer-se'ls avinent l'acció poc nacionalista que 
realitzen, i fins, massa sovint passa, les actua
cions o col·laboracions que s'emprenen, que 
són fort impediment, volem pensar que sense 
donar-s'en compte, per a que Catalunya as
cendeixi de l'amorfa categoria social de patria, 
a la precisa i concreta de nació. 

La nostra Catalunya comet, concientment 
o inconcientment, tota una munió d'actuacions 
que de dret atenten amb grosa intensitat i efi
cacia a la concreció de la nostra nacionalitat, 
i LA NACIÓ, no s'en podrá passar de realitzar 
una toçuda tasca renovadora, qu'exerceixi 
una acció correctora en el sentit nacionalitza-
dor; i tampoc haurà d'estar-se de nacionalitzar 
del tot el comportament de catalans que'ns 
honoren, perqué no tenen dret a fer manca
ment a Catalunya, que cap català els té, cap, 

cap, i menys els qui per la llur significació 
popular i social, són un exemple a seguir pel 
bon poble, que en la seva conciencia senzilla i 
ignocenta, posa l'admiració per norma directora 
de la conciencia, al pendre per exemple a 
seguir el qui le donen aquells que la nació, 
per unanimitat, proclama filis gloriosos de la 
patria i senyaladors del camí a seguir per la 
gentada carregada de bons intents. 

Es clar que LA NACIÓ, que és nacionalista 
en l'ample i just concepte que hó ha promul
gat ara mateix, Unió Catalanista, observará 
les accions i fets que a Catalunya realitzin 
poble i individus, i les sotsmetrá a una crítica 
de gran equanimitat atenent-se al vell concep
te que deJ nacionalisme té tothom a Catalu
nya; més, també volem que'ns governin les 
noves promulgacions de l'Unió, i en farem 
justa aplicació a aquells fets i a aquelles 
persones que corresponent, en el sentit social 
general, als temps nous i a la realitat resultin 
anacrònics o expressament desviadors. 

No'ns en oblidarem jamai de la valúa in
ternacional del nacionalisme, i no'ns descui
darem que és més ferm i més diferenciador, 
com més internacional és; hi pensarem sempre, 
que és antinacionalista, anticatalanista, ésser 
masell al dolor humà, i que ajudar, directa
ment o bé indirectament, a determinar-lo, 
ademes d'anticatalanista és antihumá, i els 
antihumans no poden ésser amb nosaltres, ni 
aprop de nosaltres, perquè ho impedeix la 
sanció social que'Is condemna a ap artar-se 
dels homes fonamentalment devots de la bon
dat, nexe agermanador per a tots els homes 
de la Terra. 

I volem recordar-nos, sempre, que som 
renovadors, ademes de principis ideològics, 
de normesmoralside consuetuts,i que, doncs, 
ens esmerarem en seguir una ética lliure, 
però austera; rígida, però justa; sincera, però 
respectuosa; inflexible, pero no agraviadora. 

Serem ferms a la lluita, però no cruels. 
Volem vèncer, sense ofendre. No retreurem 
els defectes de l'adversari. Volem propagar i 
discutir; no volem, no'n sabem de barallar-nos. 
Bé prou que'l poble, malgrat tot, sab ben bé 
qui és cada-ú. 

Heus'aquí com hem d'ésser renovadors 
els nacionalistes de l'Unió Catalanista. 

D. MART! I JULIÀ 

CONFESSIÓ 

A RA, al posar la primera fita a aquesta 
obra que's comença, no sé si's pot dir 
que'ns acompanyin les infantívoles 

il·lusions que van al davant de tota empresa 
de joventut. Sentim un gran trasbalsament de 
cor, una profonda commoció de tots els sen
timents. Anem a escometre una tasca geganti
na i alguns de nosaltres pressentim la caiguda. 
Si reexim, els primers sorpresos serem 
nosaltres. 

. Es l'hora de fer-ho. Ara som joves, ve un 
moment en la vida en que l'home, com un 
goç, volta una estona i s'ageu per fi a la fatali
tat de les coses. I abans no'ns atrapi aquest 
instant hem de provar les nostres forces. 
Abans de conformar-nos hem de sucumbir. 

Sabem lo que'ns proposem. Entre nosal
tres n'hi han de resoluts que anirien de dret 
al sacrifici. N'hi han d'altres que sabran 
esperar-lo pacientment, calladament. Pot
ser n'hi ha algún d'irreflexiu que somnia epis-
sodis de fàcil èxit. Aquest, desenganyat, no 
trigarà gaire a fugir d'entre nosaltres. 

No és cosa trista anar a la lluita amb po
ques esperances. Com més fonda és la con
vicció, més ofega la fantasia. Potser així, amb 
fredor, amb càlcul, arribarem a fer útil la nos
tra immolació. L'aria que cobreixi la nostra 
sang ha de quedar fecundada. El nostre ge
mec ha d'apagar els gemecs dels nostres ger
mans. Quan nosaltres caiguem, algú s'ha 
d'haver redreçat. Quan quedi el nostre record 
esvaït, s'ha d'haver esvaït també el record d'al
guna de les injustícies que nien per la terra. 

I no defallirem. Veieu els que hem quedat? 
Justos els que no creiem amb res més que 
amb el sofrir. La nostra millor esperança està 
en la nostra capacita per a soportar el dolor. 
I després d'això, en ia constancia que tenim 
demostrada. Tot el que en nosaltres sigui èxit 
representarà el fruit d'extorsions i de pri-
vances. 

Els joves volien la patria per als nostres 
ideals. La patria pur», la patria natural, la pa
tria del dret, la p; tria de tots. Sense dir-ho, 
tots pugnàvem p;l mateix. I després ens 
hem adonat que er. l'esguard del company s'hi 
reflexaven les mateixes angunies i no hem tin
gut necessitat de revelar-nos el secret. Ens 
posem a treballar seguint el ritme de una pas
sió universal que aviat esclatarà més gloriosa 
que la llum. Seriblem parits de una mateixa 
mare. La mateba terra que ha de cobrir-nos 
ens té encoman. da l'expressió d'aquest desig 
que de centúries ha la consum. 

Volem justi :ia per Catalunya i per als seus 
fills. Ho tenim dit: no volem que ningú plori 
llàgrimes inconsolables. I com que'Is que'ns 
han de compe idre són a les fogaines dels va
pors, al fons le les mines, a les planes cre-
mantes de sol a les cabanes solitàries, vindran 
moments que Is més grans cataclismes se gi
raran a favo nostre i aquells que xuclen la 
saba social íiràn decapitats abans que nos
altres. Això és inexorable. I per això, sense 
grans espennees som feliços. Perquè hem 
arribat a tenps per a compendre el camí de 
les grans destinacions. 

Tasca que's comença avui sense auguris 
ni promete ices. Tasca que'ns exigeix el mà
xim d'esfor:, sense fruit ni compensació. Tasca 
que cerca Is escollits i exclueix als febles i 
acomodatk s. Tasca única per a fer homes i 
per a fer e cola. En aquest moment esgarrifós 
de la histo- ¡a dels pobles, la tasca es comença. 
La nostra minúscula representació, la nostra 
imperceptible presencia, comença a actuar en 
el món tr sbalsat i va contra corrent i de cara 
a tots el; obstacles. Potser no conseguirem 
res, pero farem lo que'ns toca. Nosaltres te
nim una /ida per a oferir i és això ço que po
sem al s rvei de l'ideal tant si ha d'ésser útil 
en form de treball continuat com si és de
manada en immediat sacrifici. 

La tonarem de bon grat. Amb aquesta 
resoluc j emprenem la vía. I des d'ara, enllà 
del car í, allà on trobem una ànima caiguda, 
allà ot veiem que's comet un tort, allà on 
sentim un plany, allà serem nosaltres. Inter-
vindre n en tot. Ens mourem sempre. I si 
no'ns -strellem a la primera embranzida, pot
ser e cara algún día haurem d'escupir del 
costa nostre a tots aquells que des d'aquesta 
hora ;ns compadeixen. 

M. SERRA I MORET 
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LA NOSTRA IDEOLOGIA D'ARA 
Homes vivents de la plenitut ideològica, qui aspiren al conqueriment per a 
la Patria de la efectivitat de nació, en constant evolució de vida anem ingectant a 
l'ideologia patriòtica, totes aquells altres que enrobustint-la, contribueixen definiti
vament a la formació d'una nació. Ço vol dir, que les proclamacions suara fetes, no 
són definitives, car elles aniran sufrint l'evolució natural de la vida de la humanitat, 
incorporant-se en cada instant les humanes vibracions del progrés i de la civilització. 
Heu's-aqm nostre programa, heu's-aqui la nostra ideologia d'ara : : : : : : 

AL constituir-se la Unió Catalanista, el 
sentiment patriòtic fou qui mogué als 
qui s'ajuntaren per a laborar per la 

Patria; com Catalunya no posseía concien
cia nacional, s'organitzà l'Unió acceptant l'es
tat de conciencia que hi havia al nostre po
ble, determinat per trobar-se durant centú
ries mancat de llibertat i de conciencia de la 
Patria, i també per haver-se trobat per tot 
el mateix temps, apartat dels avenços de la 
civilització universal. 

Per això en aquells primers temps de la 
renaixença política de Catalunya tot hi és in
determinat: a la Nació no se l'afirma concre
tament, i se la manté relligada a l'Estat, no 
concedint-li altres prerrogatives que les regio
nalistes; la vida humana i social de Catalunya, 
tampoc hi troba el deslliurament que l'avenç 
polític ha determinat a tots el pobles que han 
viscut sempre de cara a la civilització. 

Tots aquells patricis qui s'acoblaren per a 
organitzar la Unió i proclamaren les primeres 
petites reivindicacions, són dignes de gran 
lloança, i la Junta Permanent se complau en 
proclamar-los admirables precursors.Ells, em
pro, ja compliren llur deure patriòtic, el deure 
que corresponia al llur temps, i com els ho
mes n'han d'ésser sempre del temps llur, a 
nosaltres ens pertoca, imitant-los del tot, fer
ies les nostres proclamacions que, en essència, 
per la Patria, seran del tot iguales a aquelles, 
malgrat que en l'extern apareguin completa
ment diferenciades. 

En aquests vinticinc anys d'actuació, la 
Unió catalanista, que ha estat l'orgue de la 
conciencia de Catalunya, ha evolucionat del 
regionalisme al nacionalisme, i de les desvia
cions socials i humanes de la execrable polí
tica espanyola, a les irreductibles lliberacions 
que per a l'home i la col·lectivitat han asso
lides els pobles que no han sofert interrupció 
en llur vida nacional. 

Tot l'avenç que en el sentit social, politic, 
no s'ha realitzat en la vida del nostre poble, 
en evolució l'ha anat afirmant la Unió Catala
nista, car en ella s'hi és desentrotllat en aquests 
darrers anys, tot l'avenç de llibertat que s'hau
ria efectuat a Catalunya si hagués posseït el 
senyoriu de la seva vida nacional. 

Amb les afirmacions que's proposen al 
Concell, retornem a la Catalunya no desna-
cionalitzada, continuem la vera historia de fa 
nostra Patria, qui no s'era separada jamai de 
viure harmònicament amb la civilització uni
versal, ni havia consentit per res la intromis
sió de poders a la sobirania integral de la 
Nació. 

Per primera vegada la Unió proclama 
principis absolutament nacionalistes, car pro
mulga per a Catalunya totes aquelles llibertats 
que, afirmant que la Patria és per a tots i 
obrint la organització interna del nostre poble 
a tots els avenços polítics i socials, reivindica 
més que mai la vida catalana i condueix Cata
lunya a actuar pel seu propi valer nacional a 
la vida de la humanitat. 

Afirma el concepte de Patria tal com co
rrespon als nostres temps, i ens trobem que, 
així, actuem ben bé a la catalana, car la ve
ritable tradició de Catalunya no es conté en la 
historia de les cinc darreres centúries, sinó en 
aquells temps en els quals la Patria nostra 
servava la civilització de l'humanitat i procla
mava lleis, de tanta llibertat individual i de 
tanta solidaritat col·lectiva, que, encara avui, 
són essència i esperit de lleis que governen el 
món civilitzat. 

Al proclamar la Unió Catalanista l'adop
ció d'aquests nous principis que poc a poc van 
trasformant el món, no és que adaptem ideo
logies modernes a la vida de la Patria, és sí 
que prosseguim la historia de la nostra Cata-
lnnya, al donar acció i eficacia a les ideologies 
que són subtancials amb el nostre ésser de 
poble, que per haver tinguda sospesa l'evolu
ció nacional, no li apareixen com manifesta
cions naturals i propies de la nostra vida ca
talana. Fa més: proseguint en l'evolució d'afir
mació nacionalista que de sa fundació ençà 
mai ha interromput, és ara, i amb els nous 
principis que's promulguen, que l'acord de
cisiu nacionalista de l'Asamblea de Barcelona 
fa eclosió ufanosament i amb gran vigor, adap
tant-se al complexe de la vida social de Ca
talunya. 

La Junta Permanent, qui ja en el darrer 
Concell General feu expresses manifestacions 
de la orientació que l'havia de guiar, acut sens 
vacil·lacions a vosaltres, Senyors Represen
tants, concretant en aquest Missatge tot el 
pensament que la guía, per a que d'un cop 
la Unió evolucioni fins a la modalitat política 
i social nacionalista, que ja comença a regir i 
que aviat regirà els destins dels pobles vera
ment civilitzats. 

Ès en tot l'altre, polític, social i econò
mic, que la Junta Permanent proposa a la 
Unió Catalanista que 'prossegueixi l'evolució, 
fins al punt de llibertat que han assolit les 
nacions regides per la sobirania del poble, i 
adreçades a la socialització econòmica, i us 
proposa, també, que aqueixa evolució de lli
bertat i de renovació social nacionalista, no es 
deturi als temps nostres, que segueixi desent-

rrotllant-se amb l'avenç general de la huma
nitat, i millor encara, si una nova fórmula 
d'equitat i de justicia humanes pot ésser ofer
ta al món per l'esdevenir de l'actuació nacio
nalista catalana. 

Ens proclamem, doncs, perquè som nacio
nalistes, propagadors de totes les grans llibe
racions i de la sobirania suprema i única del 
poble, pels procediments de sufragi que més 
bé la determinin; ens declarem oposats a les 
formes de govern hereditàries, i, altrament 
aquest principi nacionalista, deixem que ho 
resolgui la sobirania del poble. 

Som contraris a tota mena de privile
gis, així com a l'intromissió de qualque poder 
a la sobirania civil de l'Estat. 

Afirmem, regoneixent la valúa social i el 
dret individual que tenen les creencies de tots 
els homes, la llibertat reliigiosa i, per tant, la 
separació de les esglésies i de l'Estat. 

Diem que'ls regiments de tributació han 
d'ésser progresius amb relació directa al ca
pital, rendes i tota forma de riquesa, que se 
ha d'anar de dret i gradualment a la socialit
zació i municipalització de les funcions socials, 
i tenim per objectiu socialitzar la terra. 

Sentim les aspiracions proclamades per les 
doctrines socialistes per a la solució del pro
blema econòmic, i, mentre tant per evolució a 
elles s'arribi, entenem que és una necesitat 
inmediata el regoneixement integral del dret a 
la vida, a tots el naturals de Catalunya. 

Volem ensenyança elemental obligatoria, 
i tant aquesta, com les altres funcions d'ins
truir, a càrrec de la Nació; entenem que'ls 
còdics de justícia, civils i criminals, han de 
ésser fondament reformats atenent-se als aven
ços científics, i que la justicia, tan civil com 
criminal, ha d'ésser gratuïta i exercida pel 
furat constituït atenent-se als principis nacio
nalistes. 

És essencial dels nostres principis naciona
listes, l'abolició de la pena de mort. 

Som partidaris de l'exèrcit voluntari en 
temps de pau, i de la milicia ciutadana obliga
toria en les guerres defensives, i, també, d'una 
limitació del còdic penal militar, que sols serà 
aplicable en delictes militars en temps de 
guerra. 
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En la organització interna de Catalunya 
haurà de regir el règim autonòmic, exigint 
que'ls carrees representatius i els càrrecs d'ad
ministració, sien incompatibles amb els serveis 
de tots ordres que directa o indirectament se 
prestin a les empreses i entitats de tota llei 
que realitzin funcions públiques. 

En tant que Catalunya no assoleixi la im
plantació integral dels principis catalanistes, 
la Unió, amb la mesura i seny que calen, apo-
iarà sens abdicar en res dels principis que 
composen la ideologia que defensa, totes les 
actuacions que, tan en la vida interna de Ca
talunya, com en les relacions de Catalunya 
amb l'Estat, realitzin beneficis per a la nostra 
vida social, essent indirectament cooperadores 
del nostre objectiu nacionalista. 

Està clar que l'acció més intensa i de major 
continuïtat que haurà d'usar, serà aquella que 
més dreturerament determini la recatalanitza-
ció del nostre poble, i com aquest per tant 
temps no ha gaudit de la propia sobirania, i 
es troba desocialitzat, així mateix la Unió 
posarà una gran cura en empendre i afavorir 
totes aquelles accions d'educació social i polí
tica, que organitzen les societats i promouen 
la fisiològica formació de la conciencia nacio
nal, per a relacionar-la amb la vida de civilit
zació de la humanitat. 

Així, amb gran energía i perseverancia, la
borarà per a que la nostra llengua sia viva en 
tot el que no ho impedeixi l'Estat, determina
rà cooperació per a que sia un fet l'ensenyan
ça catalana, i oferirà el seu concurs a totes les 
accions de divulgació catalanista que ajudin 
al renaixement de la nostra personalitat na
cional. 

Com l'estat de la nostra conciencia catala
na exigeix en tots els ordres una gran depu
ració, l'Unió Catalanista realitzarà una forta 
acció de civilitat, per a obtenir que'ls ciutadans 
de Catalunya arribin a posseir valúa de ciuta
dans d'un poble que ha de viure la interna
cionalitat de la civilització. 

I com aqueixes complexes accions que se 
acaben d'esmentar han d'ésser exercides a la 
totalitat de la vida catalana, com ja té acordat 
la Unió mirarà d'acudir a realitzar-les en el sí 
de les nostres corporacions populars, i com 
és ben ¡ógic, haurà de fer-ho de tal faisó que 
l'acció electoral que s'emprengui sia tan pura 
de procediment i tan austera en els electors i 
en els candidats, els que estarán subjectes a 
les incompatibilitats que per a càrrecs públics 
han sigut exposades abans, que a l'heure'n 
esment la conciencia de Catalunya, sàpiga que 
a la fi, s'ha determinat en el nostre poble una 
plena acció de normal-catalanitat i d'acció po
lítica propia dels nostres temps iliberadors. 

Vers aqueixes concretes afirmacions, pro
posa la Junta Permanent que s'orienti l'actua
ció social i política de la Unió Catalanista, i 
ho proposa, per entendre que'l millor servir 
a Catalunya, és atendre's als puríssims princi
pis nacionalistes, aquells que afirmen les Pa
tries vivint amb plenitut a les organitzacions 
lliberadores de l'individu i de la nació, i que 
cada hora que passa, empenyen avant la civi
lització determinadora de l'universalisme que 
inclou la llibertat absoluta dels homes i dels 
pobles. 

Barcelona, 29 de novembre de l'any 1914. 

LA NOSTRA DÈRIA 

T OTES les idees al manifestar-se per primera 
vegada en ia vida social dels pobles i pre

tendre representar un determinat aspecte o 
aspiració dels mateixos, son inconcretes i rubler-
tes d'imprescindibles vaguetats i abstraccions. 
Però, innegablement, que a mesura que aquelles 
idees van prenent caients de realitat, de neces
sitat social, i, per tant, s'introdueixen paulatina-
ment en el cor i esperit dels homes, les idees van 
allunyant-se de tota mena d'abstracció i vaguetat 
i s'apoderen i assimilen el major nombre de con
crecions i a les vaguetats hi avantposen realismes 
i les abstraccions les substitueixen pels positivis
mes socials més candents i palpitants. 

A Catalunya, l'idealisme nacionalista que va 
aparèixer com aspiració d'un poble que, admi
nistrativament i àdhuc políticament, volfa viure 
d'acord amb un particular criteri que'ls seus homes, 
basant-se en naturalissimes i justificades raonsèt-
niques i històriques, s'havien formulat, ha passat 
per un llarg període de temps en que, aquest ideal 
de patria que nosaltres, malgrat tot, hem de ve
nerar i estimar des dels seus començos car ell 
ens ha portat a l'estat ideològic d'avui, represen
tava, només, l'aspiració patriòtica, però no de la 
patria viva amb les seves lluites i febrositats per 
a conquerir la resolució dels problemes bategants 
arreu del món, sino la patria històrica, la patria 
d'altre temps que, si bé, sentimentalment, tenim 
el deure d'estimar, posant-nos de cara als brutals 
realismes de la societat moderna, ens la tenim de 
mirar i estimar i sentir-la de ben diferenta manera 
de com, antigament, era la Patria nostra. 

Avui, en els temps actuals, no's pot viure in
tensament l'idea de patria si ella ha d'encarnar 
atavismes monstruosos que a l'Humanitat hi són 
cridats a desaparèixer ben promptament. 

Existeixen problemes humans que demanen 
una ràpida i plena resolució abans d'anar enda
vant vers l'entronitzament de cap ideal exclusi
vament polític. I és que a la societat el dolor se 
sobreposa sempre a les actuacions dels individus 
i és massa nombrosa la legió d'homes que patei
xen i sofreixen lesrigorositats que, arbitràriament, 
en la vida perduren. 

Ens apropem a una època en que seran de nul 
valor social els idealismes que no entranyin un 
fort contingut humà i no tendeixin les llurs aspi
racions a l'apaivagament de les sofrences i injus
tícies que al damunt dels homes, aplomadament, 
cauen. 

Afadigats, els homes, per les llargues jornades 
perdudes fent de seguidors dels moviments re
presentatius de l'arcaica i vella política no pres
taran els llurs entusiasmes ni abandonaran les 
llurs energies a cap ideal que no sigui com una 
perilongació de la seva ànima i, per tant, a l'es
perit d'aqjell ideal hi repercuteixen les penes i 
misèries que l'home, a la societat, viu i, contra 
la seva voluntat, es veu obligat a acatar. 

Els moviments nacionalistes que aspiren i ten

deixen a l'absoluta deslliurança de tots els pobles 
naturals de la Terra i que, per això mateix, re
presenten un fervent anhel de Uiberació suprema 
per als homes que'ls pobles componen, veiem que 
tots encarrilen les seves actuacions en sentit 
avançat i humà i es disposen a representar en la 
societat actual la força propulsora d'una fonda 
renovació social que ha de fer més justes les or
ganitzacions humanes que, avui, disposen de l'es
forç i la vida dels individus i esclavitzen i mal
meten tota la llur voluntat. 

Es amb les noves orientacions acordades da
rrerament per l'Unió Catalanista que'l nacionalis
me català ha donat la nota justa. Era de necessitat 
que d'una manera clara i concreta fos fet l'ager
manament de les aspiracions nacionals del nostre 
poble amb les justicieres aspiracions socialistes 
que'l present estat social exigeix i que arreu del 
món els homes reclamen. 

No ho pot ésser el nacionalisme nostre un mo
viment apartat de les modernes concepcions so
ciològiques, puix, si ho fos, en aquest mateix 
apartament trobaria el sudari per envolcallar el 
seu cadavre. Les raons ètniques, els fonaments 
antropològics, els motius de carácter històric, totes 
les bases aon descansa la existencia del naciona
lisme, s'enfonsarien estentoriament si no dotéssim 
el nostre criteri nacional del contingut ideològic 
necessari per a estimular el perfeccionament i 
benestar dels humans. 

No hi valen, actualment, per a fer triomfar un 
ideal, els lirismes retòrics que'ls snobs de la li
teratura han creat. El que val, el que cal, sí, és 
formular un corolari de conci etes aspiracions so
cials que encaminin a tots els homes i pcbles vers 
un bell demà on estiguin posttrgades les baixe
ses i no hi tinguin estada les iniquitats ni les mi-
series dels homes. I, per això lograr, haviem de 
concretar la nostra ideología i separar-nos del 
rutinari i desentranyat burgesisme que no vol 
veure als estaments humils de la societat com 
a individus amb dret a participar dels goigs i 
plaers que, a la societat, no és just els tinguin 
acaparats eís nuclis poderosos. 

La vida dels homes ha d'ésser riallera i han 
d'txistir-hi felicitats que deuen gaudir-les en 
comú tots aquells individus que a l'avenç de la 
societat hi dediquin els llurs saber, voluntat i 
esforços. No hi han d'haver homes desil·lusionats 
i pessimistes, sinó que, pel contrari, tots han de 
fer plena i joiosa afirmació de la bondat i alegria 
del viure. 

Veu's aquí, doncs, la nostra dèria: fer homes 
bons que vulguin i estimin la Patria i reconstruir 
la Patria fent que'ls homes no sentin la feixuga 
violencia de les injustícies que de la Patria volem 
veure desterrades. 

MANEL JULIACHS 
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Del món d 
Del molt que 

N o sabem de quina manera començar 
l'agradosa tasca que'ns ha sigut en
carregada. Són tantes les coses que's 
poden i deuen dir i comentar! Del 

món del treball... Com si diguéssim: de tot un 
món de lluites, d'inquietuts eternes, de dolors 
morals i físics. Regireu en els munts de coses 
passades i mortes, fullejeu llibres i publica
cions periòdiques i sempre trobareu fatals 
revelacions del patir de les multituts que 
treballen. I amb tot, deixant de banda una 
minoria selecta dels estaments mig i acomo
dat, sempre surt la mateixa acusació: «Aquests 
obrers son intolerables. Sempre demanen; 
sempre venen amb noves pretensions. Jo fos 
autoritat, nosaltres fóssim autoritat!» 

Es la fórmula invariable de tots aquells 
que no han viscut de lluny ni d'aprop les mi 
series del proletariat; és també la d'aquells 
que, fregant-se cada dia amb aquestes misè
ries, ni les saben remeiar ni tant sols veure-les 
— cosa que no té perdó. 

Es precís víure-les, haver-les viscudes, mal 
sigui de visu, tantes i tantes misèries, per 
a creure justificades totes les actituts, totes les 
pretensions; per a ésser clement amb tots els 
errors dels treballadors. Es precís seguir pas 
a pas l'evolució del treball, especialment en la 
nostra Patria (dels altres pobles en parlarem 
quan convingui) per a saber que la situació 
del nostre obrer és molt pitjor avui que fa 
vint anys. Són ben pocs els oficis o industries 
els jornals dels quals hagin pujat; son molts, 
molts, els jornals o preu-fets que han tingut una 
forta reculada. Un noranta vuit per cent de! 
nostre patronatje és incapaç de concedir la més 
insignificant reforma o augment de salari, sense 
que se li demani; un altre vuitanta per cent, 
resisteix amb totes les seves forces qualsevul-
ga demanda i un altre crescut tant per cent, 
no accedeix mai a cap millora, que no sigui 
per la força ineludible de les circumstancies 
de moment. I encara resta un altre tant per 
cent—i no petit—que per tots els mitjans es
catima els guanys ja misèrrims dels assalariats 
a les seves inmediates ordres. 

Creieu que són exageracions, això que 
diem? No, no ho creieu. Son veritats, i veritats 
que han de dir-se i dir-se en la premsa que 
no sigui la purament obrerista, perquè així 
arribin a coneixement de tothom. 

Per exemple: fa menys de vint anys que 
filadors i teixidors guanyaven en la nostra 
terra sous i preu-fets superiors en un 25 ò 30 
per cent als d'avui (citem en primer lloc fila
dors i teixidors per ésser els obrers de Pin-
dustria més extesa a Catalunya); guanyaven 
més que no guanyen als pintadors de mà els 
de màquina; guanyaven més els boters; els 
ebanistes i escultors tallistes; els obrers del 
port... eren molts, molts, els estaments obrers 
que guanyaven més que avui. Els que guanyen 
més son tant clars que, vulgarment parlant, 
podrien comptar-se amb els dits d'una mà. Un 
día o altre farem una enquesta que'ns permeti 
posar al costat de les nostres afirmacions les 
xifres clares i contundents. Però avancem 
sense temor a desmentiments: en general, el 
nostre obrer d'avui guanya menys que'l de 
vint anys endarrera. 

Per altre costat compteu: els queviures 
cada dia més cars; els lloguers de les cases 
augmentant constantment; les distancies a 
ciutat, cada dia més llargues. Si per un costat 
augmenta'l presupost de gastos i per altre 
el d'ingresos s'escatima o s'escursa i ningú 
cura de remeiar tais desigualtats, que millor 
podrien dir-se injustícies, pot acusar-se since
rament a l'obrer d'intolerable, d'intransigent? 

el treball 
hi ha a fer 

La causa primera de l'inquietut treballadora 
és indubtablement aquesta, més no és l'única 
i molt se'n falta. La que acabem d'assenyalar 
és d'ordre econòmic i no cal dir que és la que 
en produeix innombrables d'ordre físic; amb 
tot, en resten nombroses d'ordre moral que 
produeixen infinites topades entre'l capital i 
el treball. 

En l'interior de fàbriques i tallers tenen 
lloc diàriament injustícies manifestes: ésser 
bella vol dir moltes vegades, per una treballa
dora, ésser sol·licitada amb formes gens ga
lants; basta tenir l'esperit una mica lliure per 
a ésser objecte de totes les prevencions o ma-
lesvolences. Majordoms generals, encarregats 
de secció, contramestres, tots semblen tenir 
dret sobre'1 que treballa. I ¡ai! del que cau en 
desgracia! Si home fet, no farà any en cap 
casa; si jove, abans no arribarà a guanyar ço 
que als homes pertoca, haurà de passar per 
infinites humiliacions. 

No volem parlar de l'infancia. S'abusa en 
alguns cassos tant, que millor que abús podrja 
dir-se crim. 

Doncs, aneu ajuntant factors i veureu: jor
nades encara molt llargues; sous i preu-fets 
que en lloc d'augmentar minven; les injustícies, 
iguals avui que ahir; ¡'.obrer, abandonat a les 
seves propies forces; el nivell de cultura del 
nostre poble desgraciadament no molt enlai
rat; el de la generalitat de la nostra classe pa
tronal, no molt superior al de l'obrer; les 
despeses per la vida de cada dia més eres 
cudes... Doncs, què? Per qué queixar-se de 
l'obrer si nosaltres diríem que és un virtuós! 

Es precís que tots els homes que estimin a 
la Patria nostre curin del pervenir del 
nostre obrer, però amb fins completament 
altrustes. Mireu que l'obrer és el tresor, l'ener
gia, el primer element que produeix la riquesa 
dels pobles. Mireu que un mal geni li roba avui 
tot el seu carácter, i ai de nosaltres que'ns el 
desfigurin definitivament! 

Mestre Maragall deia en certa ocasió 
que'l poble és com el llit dels rius: per da
munt passen tots els llots, totes les misèries, 
però per dessota, en les capes inferiors, les 
aigües són clares i pures. Es veritat. Però 
molt ens temem que si l'actual període d'in
fluencies nefastes es perllonga, el nostre poble 
restará tan desfigurat que ni nosaltres, els que 
bé'l volem, no el coneixerem. 

Es deure de tots els homes i patriotes de 
cor preocupar-se d'aquestes coses. Estimem 
de debò a la Patria? Doncs a demostrar-ho, 
més, no platónicament. Fóra prevencions i 
odis d'estament. Mentre'l Nacionalisme català 
no abraci dintre seu, sincerament, a tot el 
nostre poble, el triomf dels ideals no arribará 
mai. Ademés, vosaltres que voleu deixar les 
coses per al demà, compteu que l'actual car-
natje que endola la terra, durà en sí una total 
revisió de valors que ha de cambiar la faç del 
mon. Pobre de l'Humanitat que no fos aixis! 

A laborar, doncs, tots i tots amb coratje i 
bona fè. Nosaltres aportarem el nostre petit 
esforç a la causa catalana lluitant per la de l'o
brer, troç de la nostra Catalunya—Humanitat 
primer—carregant-nos de raó; després, fent-la 
valer. Hi ha moltes maneres de fer Patria. 

PERE CASALS 

m m 
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: : 10.000 exemplars : : 

Si voleu que'ls ciutadans del de
mà siguin dignes de la Catalunya 
que anhelem, coopereu al soste
niment d'escoles catalanes, ins-
crivint-vos com a socis de la 

Associació Protectora de 
1' Ensenyança Catalana 

Oficines: Canuda, 14, principal 
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INSISTINT 
AMB LA NACIÓ tenim un altre paladí de

fensor de Catalunya. La lluita és llarga 
i ningú sab encara les vegades que cal

drà que'ls patriotes juntin els esforços, fins 
l'aconseguiment de la lliberaciò. cobejada. 
L'ideal, no obstant, va fent via i de cada cop 
els prossèlits acudeixen en major nombre i 
amb més coratge, sense tants dels requeri
ments que abans calien. 

Desenganyats? No'n resten. El desengany 
no hi cap, quan se té conciencia de que el que's 
desitja no és pas cosa a resoldre de cop i 
volta; quan se sab que el que cal és educar 
tota una raça, és camviar la manera d'ésser de 
tot un poble, i les evolucions normals dels 
pobles han de fer-se gradualment, sense so
tracs que d'una faisó massa sobtada després 
els retorni potser més enrera i tot del punt 
inicia!. Els impacients, els que neguen l'esforç 
perquè de les nostres reivindicacions ells no 
podrán fruir-ne, el desengany l'obtenen d'ells 
mateixos. S'havien cregut superiors a la pro
pia feblesa. 

Ningú sab les vegades que caldrà nova
ment aplegar-nos per a fundar un periòdic, 
per a reorganitzar una entitat, per a rependre 
el romiatje patriòtic de poble en poble, i 
no obstant, la nostra joventut, com a jove, opti
mista, treballa amb fé, sempre amb la mateixa 
i sempre nova; fruint-ne per endavant de la 
nostra lliberaciò, car solament per la visió 
lluminosa que n'entreveuen en les llunyanies 
del temps, pel seu sol pressentiment se'n sen
ten la vida endolcida, car saben que'l seu es
perit en l'avenir s'haurà infós en els que tin
gan la sort de fruir-la la vida plena de la 
Patria. 

I per això un periòdic que mor, una en
titat que desapareix, ja no deixa dolor en el 
nostre ànim. Sabem que res del món es pert, 
i que la seva tasca havia finit; que cal un nou 
esforç, i crear-ne tot seguit un que'l substi
tueixi, que fins és convenient i tot, potser, 
aquest va-i-ve de coses que naixen i moren, 
car cada cosa ha d'ésser del temps que viu i 
així poden més fàcilment renovar-se. 

Ni cal, gairebé, fixar una conducta a seguit. 
Fins en ço que encertem vindrà, malgrat els 
nostres propòsits. Cal fixar, tant solament, una 
finalitat. I d'aquesta n'estem segurs: Cata
lunya. 

J. RODEROAS I C A L M E L L 
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Ço que volem 

DELS dos mitjans ordinàriament seguits 
per a divulgar els ideals, un d'ells, 
deprimir els dels altres, per a donar 

relleu als propis, o bé propagar aquest amb 
fé sens malparlar dels agens, és més digne i 
profitós aquest darrer, puix els esperits selec
tes, crítics de mires enlairades, saben distin
gir on radica l'oropell, i, a la fi, fan justicia. 

L'home que sent un ideal, és optimista; té 
fé, subordinació i paciencia; sab ésser indife
rent i digne davant de les petiteses del contra
ri, i també sab enlairar-se a un nivell des d'on 
disfrutar la bellesa compresa i ben sentida; no 
té mai l'ilógica pretensió d'imposar el propi 
criteri a qui d'ell discrepi. 

Els elements directors són els que tenen 
la responsabilitat i han de posar els mitjans 
perquè un ideal camini amb pas ferm i segur. 
El llur deure primer ha d'ésser saber esco
llir els homes per allò que serveixen. 

Tots els homes tenen quelcom aprofitable. 
L'indiscutible saviesa de la Naturalesa ens 
mostra que no hi ha terra que solament don-
gui flors d'una especie; prop de l'escardot 
vulgar i punxós, naix la rosella i l'olorosa viola 
bosquetana i juntes, unes i altres, ofereixen el 
bell conjunt per la delectança dels sentits. 

No es déu ésser apassionat en judicar al 
contrari i, si bé admirar-lo massa és acostar-s' 
hi, regoneixer-li un bell gest no vol pas dir 
claudicació. 

Els que senten un ideal eminentment 
humà i altruista com el nostre, ço és: que no 
lluiten en el camp de les idees pro domo sua, 
deuen treballar constantment en la formació 
d'esperits cultes i tolerants, no menyspreant 
mai els matiços de vulgaritat aparent si porten 
per segell la bondat que és noblesa i també 
fortitut. Ço farà el millor bé al nostre poble. 

També es déu pensar que la nostra obra 
la puguin capir tots aquells pels quals es rea
litza, i els que han assolit una superioritat 
cultural, no han de perdre el temps en tor
neigs entre ells de fons i de fons i de forma. 
En la sembra i resembra d'idees, han de fer
ies assolibles a les intel·ligències endarreri
des per manca de conreu. De no tenir-ho en 
compte, l'obra, per massa selecte, sols ells la 
capiran. • 

El catalanisme va arrelant bé, a mida que 
va fent obra constructiva. No doneu massa 
preferencia a les exaltades prèdiques, sovint 
innocentes en el fons. Avui, en plenitut de 
consciència i experimentats, és hora ja de 
FER, i, per fer, les quantitats són factors poc 
importants. 

No vol pas dir el que deixem dit, que l'apos
tolat sigui finit; més si, com cal creure, els 
moments d'ara son de nova embranzida, 
posem cura en anar construint, que l'obra el 
temps no l'enruna. Així anirem deixant en
coratjadores fites en el camí. 

Posem cura d'escollir l'home per a cada 
lloc; no cerquem mai el lloc per a l'home. 
Analitzem bé els fets, abans de judicar-los 
definitivament; després siguem inexorables, ço 
que no vol pas dir ésser inhumans. 

La feina será bona i oferirà realitats es
plendentes, enlluernadores de claror i càlides 
de vida, a mida que'l poble anirà descobrint 
en ell mateix elements constructius. Cal des
cobrir-los-hi, ensenyant-los-hi i, predicar amb 
exemples. Heu's aquí la dèria que han de tenir 
els ben nostres. Ço es la més falaguera prome-
tensa de que Camprosa quedará deshabitada 
depressa. 

Cal que tothom regonegui que la nostra 
UNIÓ CATALANISTA no ha sofert cap me
tamorfosi. Era, fins suara mateix, amb la seva 
aparent passivitat, lloc de convergencia de 
tots els bons catalans que, pensant com vol
guessin, avantposessin a tots els problemes 
el de Catalunya; ara, al recomençar amb ma

jor activitat, amatenta al córrer del temps, la 
tasca bellament deslliuradora que s'imposa, 
segueix essent l'aplec de tots aquells que en
cara deixin de banda els llurs afectes, que, 
malgrat no vulguin, són circumstancials a la 
tasca de refer la nostra Catalunya, sempre to
lerants amb les idees d'altri. 

Els porucs a qui esparveren les multituts 
onejant al vent banderes de vindicació social, 
no temin. Cristsigué'l millor amic dels humils 
perquè aquests sempre tenen raó. Avui, les 
ciències han esborrat dels diccionaris ei mot 
irredent, i en bé de l'humanitat tota, s'apropa 
depressa el dia de la bella nivellació social. 

Que meditin els homes d'avui en la selec
ció que's va operant i si no volen ésser arro-
cegats pel corrent, que escolleixin el seu lloc. 
Les compactes masses de dalt, les usufructua-
ries dels heretats privilegis, s'han donat 
compte del remoreig i s'arredocen alentorn 
del seus marlets coberts de molsa i mig es
berlats. Mireu a casa nostra... Tothom vol 
engrapar el símbol de Catalunya, perquè tant 
sagrat pabelló avali tota mena d'ambicions. Es 
doncs, urgent que'l poble demani o bé's 
prengui veu i vot, en una qüestió que tant 
I interessa, perquè, solament així, quan l'hora 
de la nostra Autonomia sigui arribada, ell la 
farà ben integral, conquerint, amb la col·lec
tiva, la llibertat de l'individu català, sense la 
qual l'altra seria ben buida de valor. 

El nostre poble és ungit de virtut cívica i 
ses mans fortes, les d'ennoblidores durícies, 
són les millors per esmicolar els altars dels 
falsos déus i xurriaquejar totes les oligarquies, 
el mateix les de levita que les de brusa. 

Cal també que tothom sàpiga que volem, 
a Catalunya, plena llibertat de pensament; 
que'l nostre poble no practiqui cap fanatisme 
i que, pensin com vulguin, visquin aquí els 
homes germanivolament. Fins enyorem als 
jueus, foragitats en malhora de casa nostra, 
perquè són una raça que sab acotar-'se a la 
terra per a collir-ne bons fruits. 

Sàpiga l'estranger adaptar-se als modos 
nostres, i ben vingut siga, vinga d'on vinga, 
que ni sisquera l'almoina del seu vot li dema
narem quan aquesta ficció que'n diuen sufra
gi universal ens cridi a l'elecció de càrrecs 
públics. Sols li exigirem agraïment i educació 
tot i remerciant-li, encara, el seu concurs a la 
vida social nostra. 

El nostre patriotisme, que és amor a Cata
lunya i als catalans, ens fa voler per ella les 
virtuts dels pobles ultra civilitzats. 

I si, enllà de ço que encara en diuen fron
teres, tenim d'anar a alliçonar-nos de quelcom 
apendrem l'admirable tolerancia del suiç, sens 
febles servilismes; l'activitat febrosa del nord-
americá, sens acaparadors de mil·lions; el 
concepte del deure de l'alemany, sens l'espe
rit imperialista, teócrata i guerrer d'ofici; el 
delicat sprit del francés, sens hàbits de mo
ral decadenta. Tot això ho pot assolir el nos
tre poble, aquest que, en temps pretèrits, 
ensenyà tantes coses al món enter. 

Al reviure novament en el concert de 
l'humanitat, volem per Ell aquestes realitats, 
que serán si Ell ho vol. Cal sols ensenyar-lo 
perquè ho vulgui. 

J. GRANT I SALA 

!®I 

LA COOPERATIVA MUTUAL CATALANA 
— — — Pont de la Parra, 5 — — — 
vos invita a la seva obra «Social, humana 
i constructiva», en la qual 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 — 

¡Pobre Bèlgica! 

INCLINA'T, poble invadit que l'àliga imperial 
ha estés el vol, dominadora, per sobre teu 

amb aire amenaçant! Fuig cap el mar i vora 
l'ona, plora que'l sol hermós de llibertat vol
guda també per tu s'és apagat avui! 

L'arada dignificadora, com dèu geure en 
mig del camp abandonada! 

Pobres xaiets que arremadats en la vessant 
aubaga fèieu sonar tranquil·lament els vostres 
esquellerons; fins on déu haver-vos fet fugir 
l'esverament que la llopada humana us ha 
portat al sobtar la vostra pau! 

Cançons de mare que vora el breçol eren 
d'alegria per a l'infantó adormit; com vos de
veu haver transfigurat en plany al veure'l, ja 
fet home, sofrir dessús el llit per la dolor de 
una ferida! 

Pobre Bélgica! Pobre Bélgica exclamen els 
nacionalistes que en la vostra sang hi sentim 
la virior d'aquells antepassats, que darrera la 
defensa d'una barricada o dalt de les muralles 
feien foc contra la soldadesca d'En Berwich. 
Pobre Bélgica, diem tot pensant en la gani
veta que, tal vegada, també en un cap de tau
la déu penjar lligada de 1' humiliant cadena, 
ensems que en algún reco, la joveneta plora 
lo virginitat violada. 

Davant la malvestat que aclapara la nacio
nalitat germana en infortuni, quin català no 
ha de sentir-se commogut? Quin fill, con-
cient, de Catalunya no es sent trasbalsat de sen
timents, comparant l'estat present de la dis
sortada Bélgica, amb el que en la imaginació 
se representa de la seva Patria en 1714? 

El rei del poble belga, però, encara serva 
enlaire l'espasa relluenta, en mig la rossola-
dissa fumarel·la de la fusellería que crepita. 

Arribará a ésser esborrada la personalitat 
de la Patria seva? Potser no. Més per ço que 
pugues venir, oh nissaga d'héroes que t'enca
res noblement davant d'un inhumà enemic! 
lluita a esclat de mort fins l'últim esforç, que 
costa molt tornar a renaixer quan el pes d'un 
despotisme exòtic ha anat anorreant, protegit 
pel temps, les déus de vida que convergei
xen a fer vibrar l'ànima d'una nacionalitat. 

JOSEP MACIÀ 

m 

ESCOLTA, HOME 

Si tant se fen dona dt la Bondat, que és Jus
ticia i Saviesa, corre, vés a les curses braus, 
cerca la flamenqueria i embruteix-hi el teu es
perit; beu força i emborratxa't; baixa fins a les 
pobres dones desgraciades i infecciona't, que 
aixi, al menys, desapareixeràs ben aviat, gan-
grenada la teva vida i en terrible infern de pati
ments, d'entre els homes de bona voluntat. Ara, 
si en tú hi ha només que una espurna de seny i 
de sanitat, pósa't al costat nostre i treballa amb 
nosaltres, per a foragitar de la nostra Catalunya 
totes les fastigoses disbauxes que fan perdurable 
l'esclavitut humana i indignificant thome, afa
voreixen el sosteniment de totes les opressions, de 
totes les tiranies i ens infamen mostrant-nos 
l'existència de la Bestia Humana. 
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Les Orientacions de l'Unió Catalanista 
Conferencia donada a la Sala d'Actes del C. A. de D. 
el día 13 del prop-passat Juny per En D. Marti i Julia 

(Nota taquigràfica) 

CATALANS: 

D'ençà que l'Unió Catalanista ha procla
mat unes noves orientacions per l'acció que 
hem de realitzar en el futur, aquesta és la pri
mera ocasió que es presenta al poble per a 
esplicar amb l'extensió que sigui convenient 
les qualitats purament nacionalistes que pos
seeixen aquestes noves afirmacions. Com sem
pre, l'Unió Catalanista ha avançat un pas més, 
ha fet una afirmació més concreta respecte 
dels principis nacionalistes. Cada nova procla
mació que s'ha feta, ha mogut sempre un al
darull en el sí, sobretot, del Nacionalisme, i 
així mateix, també, cada vegada ha sigut de
cretada la mort de l'Unió Catalanista. I ço ha 
passat pel fet senzillíssim de perqué mentre 
les ideologies que defensen els organismes 
no van trasmudant-se, están incloses a dins 
dels principis de cada un dels seus elements, 
tots hi están ben satisfets, però quan les ideo
logies van avançant, perquè és d'absoluta ne
cessitat que continuïn sempre avançant a l'ob-
jecte de poder arribar a determinar nous 
principis adaptats a les noves concepcions, al 
nou esperit, ja no s'hi troben bé, i llavors, 
potser un poc despistats i malhumorats, decre
ten que l'organisme que proclama els nous 
principis ha acabada la seva tasca. 

L'Unió Catalanista, però, ni ha mort ni l'ha 
acabada la seva tasca. No ha mort, perquè en 
afirmar el concepte efectiu del que és el Na
cionalisme, si havien de pensar que tan bon 
punt l'organisme que més bé'l representa, 
l'Unió Catalanista que no's mou per altra 
acció que per la veritable del moviment 
que realitzen de principis que defensem, dic 
que seria una trista cosa, conceptuar que 
aquest Nacionalisme de l'Unió no havia d'a
nar afirmant-se amb més energia, amb més 
radicalisme, i si havien de suposar que de pro
duir-se aquesta transformació havia de des
aparèixer, llavors el renaixement de Catalunya 
hauria sigut una gran ficció, una força que so
lament apareix com a fet de renaixement, tota 
una munió d'accions que no tindrien altra 
valúa que la purament personal de les indivi
dualitats que les haguessin realitzades. Més el 
renaixement català, per sort nostra, és una ve
ritat positiva, és la veritable renovació de la 
nostra Catalunya, que després de llargues 
centúries de haver permanescut sense les ca
racterístiques de la calitat de patria, torna a 
posseir conciencia d'ella mateixa i ha anat afir
mant progressivament aquells principis que 
arribarán a constituir, un dia, l'efectivitat viva 
del nostre renaixement. Per ço l'Unió Catala
nista no ha mort, perque'l renaixement de 
Catalunya és cosa certa i l'Unió Catala
nista n'és la representació sintètica i va sem
pre endavant, perqué si hagués permanescut 
sempre igual no podria parlar en nom de la 
renaixença de Catalunya, sino en nom d'una 

acció històrica, pintoresca i estéril, perqué no 
anava a la plenitut de l'acció nacionalista. 

El Nacionalisme va evolucionant 

També's diu que'l renaixement de la nos
tra terra, en comptes d'anar cada día mes en
davant, d'afirmar amb més energia, de realit
zar una acció més seguida de redreçament de 
la conciencia, va decaient, va desapareixent. 
S'afirma amb molta seriositat que Catalunya 
per aquesta via no assolirà jamai l'efectivitat, 
i és que, senyors, hi ha un fet en els renaixe
ments nacionals, positiu, que no podem ama
gar-lo i és que totes les accions i ideologies 
que mouen als pobles, sempre'ls son severa
ment criticades quan aquests principis, d'una 
banda, se'n van a la llur execució i, d'un altra, 
troben que se'ls envà el contingut de l'ideo
logia. Mentre que'ls principis es queden con
tinguts dintre de la concepció de l'individu, 
mentre aquets individus senten les energies 
de la joventut, se'ls veu cooperar a l'acció, les 
coses es fan bé, i tothom afirma que la positi-
vitat d'aquella acció és una cosa perfecta; però 
així que'ls homes no veuen com a fet inme-
diat el resultat d'aquelles ideologies, no les 
veuen convertir en coses materials que po
drien incorporar a la llur propia vida, llavors 
ja no creuen en aquells principis, creuen que 
tot és mort, i, el que és, que hi mancava la fé, 
l'energia i aquella activitat tan necessària. I per 
ço a la nostra Catalunya, treieu-ne al gran 
gest de la joventut, la crítica no s'ha fet sem
pre a la catalana, no s'ha fet amb aquella 
equanimitat, amb aquella justicia i justesa de 
mires que són necessàries per a criticar els 
moviments dels pobles; i si aquesta equani
mitat, filla sempre de la sinceritat, hagués do
minat els esperits de la nostra gent, veuríeu 
que tots els moviments socials, els de reno
vació nacionalista i social, es desenrotllen amb 
gran lentitut, obeint a lleis generalíssimes del 
món i jamai atenent-se als desitjós dels defen
sors. Els defensors mentre dura la llur vida, 
hi porten el seu esrorç, i la llur totalitat és la 
que fa que'l moviment vagi avançant. 

La nostra lluita generosa 

A Catalunya, el renaixement va seguint la 
seva evolució, i nosaltres, els que encara hi 
estem en plena acció no aspirem, no desitjem 
que'l premi el corrsegtn'm nosaltres mateixos, 
l'efectivitat no la hem d'obtenir nosaltres; la 
vida, la existencia, no és la vida d'un home ni 
la d'una generació, sino que és una intnen-
sitat de vides i de generacions que van suc-
ceint-se les unes a les altres. Cal treballar 
sempre pels que vindran, i és que si mirem 
l'actuació de les generacions passades veurem 
que la finalitat que la nostra acció té ara és la 
que elles tenien, la de laborar per la realitat 

de la civilització en el món. També hem d'en
tendre que a cada moment que acaba una ac
tuació en comença un altra i és que'ls homes 
s'han d'adonar que tot és una solidaritat i que 
el progressar, l'avançar és una cosa que per
dura, que segueix realitzant-se a cada moment. 
I és que hi han homes que no s'adonen que 
hi han hagut altres homes que han laborat, 
que han sentit la necessitat aquesta, que nos
altres també sentim, de progressar; que han 
tingut generositat i per ço en cap acció social 
hi ha d'haver cap home que vulgui conseguir-
ho ell, ni que s'ho proposi ni que ho preten
gui. Aquells que defensen els principis, ate
nent-se a una acció, que ells mateixos volen 
conseguir, en l'acció aquella tot són defectes, 
i si'ls consegueixen no fan més que desgracies 
que no serveixen per altra cosa que per a 
entorpir l'acció de les generacions futures. 
(Molt bé). 

Les Bases de Manresa 

L'Unió Catalanista ha estat sempre mogu
da per aquests principis generals que han sigut 
amarats sempre per un esperit, per una ánima 
grandíssima, filla de Catalunya. Mirant-ho ex
ternament, fixant-s'hi molt per damunt, hau
ríem d'afirmar que'ls principis per primera 
vegada proclamats per l'Unió a l'Assamblea 
de Manresa, són força diferents, tenen una 
significació oposada, externament, amb els 
proclamats ara. A la fórmula novíssima de 
l'ideologia que defensem, está clar que d'aque
lles Bases de Manresa, als principis ara 
aprovats, externament, hi veuran fins una an
tinomia, però els que dediquen la llur acció 
al renovament dels pobles, aquests no se'n van 
a les coses externes sino que, moguts per una 
espiritualitat tota ella realitat i observació, filla 
de l'activitat humana, s'adonen dels temps 
que succeeixen i veuen que allò que era una 
antinomia, una contraposició, no és més que 
una cosa natural. 

Penseu en aquells homes de l'Assamblea 
de Manresa, penseu que la proclamació de les 
Bases tingué lloc fá 25 anys, penseu com se 
trobava Catalunya i el món en aquells temps 
i d'aquestes consideracions feu-ne un estudi i 
veureu que en el fons d'aquelles afirmacions 
hi havia una idealitat, una concepció nacional 
concreta que furgava sota terra mancada 
d'ambient. Els que l'anaven proclamant se'n 
sentien mancats d'ambient per viure, i eren la 
conciencia de Catalunya que anava eixint. 

Penseu si era meritoria aquesta acció, ado-
neu-vos de si aquests esperits feien esforços 
quan s'atrevien a fer aquelles proclamacions; 
penseu que aquests homes que a Manresa les 
proclamaven si actuessin serien avui amb nos
altres i si algún n'és fora és perquè va nàixer 
massa aviat i com que les vides no ho són 
fins que viuen al mon per ço ara son prop de 
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nosaltres aquells que actúen a la vida. Si nos
altres haguéssim nascut en aquella època mo
guts per aquesta conciencia catalana, ha
guéssim viscut a l'ambient social que llavors 
hi havia, no cregueu que nosaltres ens ha
guéssim apartat, car d'ells solament hi han 
individus excepcionals, veritables precursors 
futuristes, que deslligant-se del medi ambient 
sembla que porten al cor més fortitut per a 
fer les afirmacions patries, i així al costat de 
l'Assamblea de Manresa hi havia En Valenti 
Almirall que de temps feia afirmacions nacio
nalistes mereixedores de les més dignes lloan
ces. I és que cada generació s'incorpora a la 
seva ánima tot alió que va posseint, i així nos
altres que hem permanescut a l'Unió, que 
hem hagut d'anar veient que no's feien aque
lles afirmacions que corresponien al ser de la 
conciencia de Catalunya, no fem més que 
complir el nostre deure quan ara afirmem 
aquells principis que tenen una efectivitat i 
una trascendencia universals i que han de ser
vir a Catalunya per a avançar un pas més, ja 
que són afirmacions perfectament coerents 
amb la Nacionalitat Catalana. (Molt bé. Aplau
diments). 

Els nous principis 

Quins són aquests principis que l'Unió 
Catalanista ha proclamat i que hi ha hagut 
qui cregués que l'Unió amb ells mancava als 
principis de la seva fundació? No són més, sen
zillament, que una concepció més ampla del 
Nacionalisme, una interpretació més precisa 
de l'amplada que té l'ideologia nacionalista. 

Ja fa temps, dotze anys, que a l'Assamblea 
de Barcelona, que també valgueren a l'Unió 
les protestes i desercions de companys, aque
lles proclamacions eminentment nacionalistes 
que afirmen que la conciencia dels homes 
per ser de la patria era conciencia que havia 
de posseir llibertat absoluta, i aquella altra 
afirmació del dret a la vida, foren considera
des com afirmacions heterodoxes, es va afir
mar que l'Unió moriria; però com que aquells 
principis eren una ratificació, una interpreta
ció dels fets vivents de la Unió, l'Unió Cata
lanista ha seguit vivint i aquelles afirmacions 
proclamades per l'Unió, que en el sentit posi
tiu social no'ns dol dir que és la força més 
potent del nostre avenir, és la que mou a pro
clamar que no's pot ser nacionalista sense el 
regoneixement del dret a la vida, que signifi
ca l'afirmació completa, absoluta, de que per 
permanèixer a la patria s'ha de posseir primer 
el dret a la vida. (Ovació). 

Han passat aquests dotze anys i la Unió ha 
fet altres afirmacions, i al fer les noves afirma
cions, no fa més que completar el concepte 
del Nacionalisme tal com s'ha d'entendre als 
nostres temps. Aquell nacionalisme primitiu 
fonamentat en fets històrics, pintoresc, d'aquell 
nacionalisme primitiu, que més era una es
tranyesa dintre de l'afirmació catalana, al na
cionalisme actual, hi ha grossa diferencia. Ara 
l'afirmació plena de la patria se la troba arreu 
de la terra i llavors no més era als arxius i a 
l'Historia. I ja veieu la diferencia: el Naciona
lisme va resultant una cosa viventa i, per tant, 
té dret a viure a l'Humanitat. I és que passa 
el fet extraordinari que aquesta afirmació na
cionalista ha sigut sempre universalista i aixís 
veiem com ara amb motiu de la guerra euro
pea, no han sigut els partits històrics, els tra

dicionals, sinó els partits avançats, els socia
listes, els qui s'han adonat dels drets dels pe
tits pobles, els qui han proclamat per damunt 
de tot els principis de les nacionalitats de tot 
el món. (Aplaudiments). 

Patria, Nació i Estat 

Aquesta afirmació nacionalista, aquesta 
nova proclamació, apareix davant de la con
ciencia dels homes com una definició o dig
nificació perfecta d'aquesta afirmació concreta 
que corria pel món sense saber la valúa que 
tenia. Al menys avui podem saber el què és 
Patria, el què és Nació i el què és Estat. Fins 
en obres didàctiques, fins en els llibres on s'hi 
aprèn, hi ha regnat fins ara una gran confusió 
i així mateix els tractadistes de Dret interna
cional i els de Dret Natural no han pogut de
finir el què és Patria, el què és Nació, el què 
és Estat. I és que tot existeix naturalment. La 
Patria és l'afirmació del lloc on naix l'home i 
per ço veureu que aquesta afirmació tant sen
zilla l'accepten tots els Estats. No la neguen, 
no la poden negar, ja que suposa el fet en-
timental d'una afirmació que enclou la relació 
fisiológica que hi ha entre el cor humà i el 
lloc on viu la gent i les manifestacions socials 
que están compenetrades en nosaltres, que 
elles mateixes en són part essencial de la nos
tra vida. Se separa a un individu d'aquestes 
condicions socials de lloc i dit individu s'en 
sent dislacerat i encara que no's veu es pot 
ben bé dir que quan a un home se'l separa 
de la Patria, sent un greu dolor i li queden, 
mentre en viu allunyat, nafres al seu esperit. 
Però malgrat que'ls Estats l'acceptin, per ells 
no és res; és un concepte general orgànic, i 
perquè vegeu els elements d'aquest fet són 
tant de la vida de l'home, que si se'n separen 
de l'esperit seu li deixen dolor. Doncs bé, a 
això que és el més elemental de la vida no se 
li regoneix cap dret. La Patria descuidada está 
plena de defectes. Així com l'individu ne
cessita educació i instrucció per a realitzar la 
seva acció social, igual a la Patria, per a sub
sistir, li cal perfecció, li cal millorament per a 
defensar-se de l'acció dels grans Estats. La 
Patria dels grans Estats és equiparable a l'in
dividu vulgar que va vivint la vida vegetativa, 
aquell que és un element de la massa comuna 
sense cap sentiment per la Patria dels homes. 

Els homes, a mesura que's perfeccionen, 
laboren pel millorament de la Patria, la per
feccionen, i a mesura que va guanyant en cali-
tat, la Patria, es diferencia i no's pot dir que 
aquesta Patria té una valúa al món fins que té 
una personalitat propia a l'humanitat, com 
l'individu no té personalitat fins que les 
seves accions el defensen de les dels altres. 
Quan les patries s'afirmen d'aquesta faisó, 
quan la Patria ja pot ocupar un lloc a l'huma
nitat, és quan és Nació. Mentre les patries 
no's perfeccionen i en tots els llurs elements 
no hi ha més que febleses, les patries no ocu
pen un Hoc al món, no tenen cap dret. Les 
patries no són nacions fins que arriben a ésser 
una plenitut viventa. 

Veu's-aqui com les patries arriben a na
cions. Veu's-aquí la diferenciació del fet or
gànic sense perfecció ni trascendencia social. 
Però quan la Patria esdevé Nació, quan té con
ciencia perfecta del seu valer o coneix la seva 
valúa, quan ha perfeccionat totes les seves ac

tivitats i cerca els mitjans d'adquirir aquesta 
personalitat, llavors la Patria sent necessitat 
de progressar un poc més i llavors té necessi
tat de d'existir al món i esdevé Estat. Les na
cions, patries perfectes, no existeixen a l'hu
manitat fins'que pel seu propi valer, per sa 
propia valúa, tenen necessitat d'existir i ocu
par un lloc entre les altres patries del mon. 
Es llavors que tenen un caràcter nacional ben 
definit. Quan les patries són internacionals és 
quan ho són de patries; és llavors que elles 
es governen a si mateixes, s'organitzen amb 
conciencia plena de son ésser i van a ocupar 
son lloc al costat de les altres patries. Així 
com l'individu una vegada diferenciada la 
seva personalitat es posa al costat dels altres 
individus de la col·lectivitat, així mateix les 
patries un cop están ben caracteritzades passen 
també a ocupar el seu lloc. 

La Patria catalana 

Doncs a Catalunya ens trobem que anem 
ascendint de Patria a Nació, molt a poc a poc, 
pero val a dir que, cada cop més, ens en anem 
cap a la Nació i que no ho serem del tot fins 
que tindrem la plenitut del nostre ésser. No'ns 
alabem d'ésser Nació, encara que ho haguem 
sigut, fins que les nostres accions no tinguin 
aquella perfecció que cal. ¿Com podem van-
tarnos d'ésser Nació, si encara els esforços de 
la gent de la nostra terra, per a conseguir-ho, 
son minços; si encara no actuem a la catalana; 
si no tenim Peficacitat precisa per a situar-nos 
al món, que si lluitem, però, hem de confes
sar que encara fem poc per a arribar a l'efec
tivitat? (Aplaudiments). 

I penseu el que haurem de fer quan vingui 
l'ocasió de variar altre cop passant de Nació a 
Estat. Penseu qne totes les aspiracions d'ésser 
Estat son ridícoles mentre no's vulgui assolir 
la Nació, mentre no's vulgui assolir el perfec
cionament col·lectiu que'ns permeti poder 
actuar a l'humanitat • i poder afermar la nos 
tra condició per a ser Estat. Ara mateix amb 
aquesta guerra que hi ha a Europa, molts 
s'han dolgut de la cap representació que té 
Catalunya al món perque's pensaven que en 
els moments de la pau es podria obtenir per 
a la nostra Patria la categoria d'Estat. Jo us 
dec dir que sento molt que no sigui així, però 
també dec dir que no ho he pensat mai que 
això pogués esdevenir en el moment de la 
pau, perquè nosaltres som una Patria però 
no som una Nació encara. ¿Com podem 
presentar-nos a reclamar drets si encara al 
cap i casal de Catalunya, a Barcelona, sín
tesi de la nostra Nació, passant pels carrers 
no se la troba, no se la veu, la manifestació 
viva de la Nació? (Molt bé). Com podem de
sitjar intervenir en aquesta conferencia de la 
pau si nosaltres no hem fet res per determi
nar la nostra situació a Europa? Hem de con
fessar que si nosaltres no som encara Nació, 
per a que se'ns pugui regonèixer Estat, és 
perquè no'n som dignes, que si'n fóssim dig
nes, no seria ara l'hora de planye'ns, sino que 
tot naturalment ens trobaríem en plena acti
vitat internacional. 

La valúa dels nous principis 

Doncs les noves aspiracions contingudes 
¿l el Missatje, són aquelles que calen al mo
ment actual del nostre poble per a arribar a 
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assolir la seva categoría de Nació, i per a co
mençar a preparar-se per a ésser Estat. Les no
ves proclamacions son futuristes, d'eficacia fu
tura. En la vida tot ha d'ésser futur i en els 
pobles, mentre hi ha quelcom que ja queda 
com a cosa acabada, s'han de començar les 
noves accions per a preparar-se perqué hi 
pugui haver acció de continuitat. Les noves 
proclamacions de la Unió Catalanista són 
aquelles que tenen la plenitut més grossa del 
concepte nacionalista, són aquelles que venen 
a completar el concepte de Nació i no d'Estat, 
són aquelles que no's limiten a fets passats, 
ni a fets brillants de l'Historia, ni a fets pinto
rescs i enternidors dels nostres sentiments. Les 
nostres afirmacions són aquelles que mogut 
ja el cor parlen directament a la conciencia, 
que van a l'enteniment de l'home, que pene
tren al sí de la vida i fins les hi hem lligades 
amb la vida per a fer que ni per un moment, 
ni per maimés, els homes puguin mancar a la 
Patria. (Molt bé). Mentre les coses han sigut 
només que sentimentals, es comprèn que 
hagin sigut possibles els mancaments, però les 
noves proclamacions s'acosten més a nosal
tres, són més de la nostra vida, i per ço quan 
l'home haurà lligat la seva vida a la Patria, 
com.que la Patria no és una cosa ficticia sino¿ 
que és la totalitat, comprendrà que allá on hi 
ha dolor hi ha injusticia, que allá on l'injusti-
cia existeix no hi ha Patria possible. Quan 
s'haurà comprés que la Patria no és l'Historia 
sino que és la totalitat de la vida, el mesurar 
tot el què és la vida, llavors els homes no fa
ran ja maimés traició a la Patria Catalana. 
(Ovació). 

I deien que l'Unió Catalanista era morta! 
Deien que és morta, perquè volem fer viure 
la Patria d'aquesta faisó que és la veritable, la 
que dúiem al nostra sí, la Patria integral que 
conté absolutament totes les llibertats, la úni
ca, perqué les patries que no ho són així, 
són patries mortes, perquè no hi ha patries 
que amb cants i amb discursos tinguin pleni
tut d'existència. 

Les idees fonamentals 

dels nostres principis 

Els nous principis tenen idees fonamentals. 
Una d'aquestes és aquella que ja's va procla
mar a l'Assamblea de Barcelona: el dret a la 
vida. Llavors la Unió es va limitar a fer aques
ta afirmació com a un atreviment. Molts el 
van rebutjar aquest nou aspecte, dient que'l 
ser del poble, l'acció social, no tenia res que 
veure amb l'acció de la Patria; però si us 
fixeu be en aquests principis veureu que 
mouen als homes vers un contingut ideològic 
més huma. Les patries han de viure l'hora de 
la humanitat en que's troben. Una patria que 
no visqui l'hora que passa, no és una Patria 
viva. La Patria ha d'anar afirmant seguida
ment el que vindrà, ha d'anar repetint a la 
conciencia del poble la necessitat del viure i 
a mesura que'l Nacionalisme va engrandint 
aquest concepte de Patria, a mesura que 
aquests principis van prenent un carácter d'in-
tegralitat, a mesura que la Patria desapareix 
per tenir-ne un únic concepte que és la vida, 
que és l'existir, trobeu que per l'altra banda 
venen uns altres principis, el socialisme, que 
venen a coincidir perfectissimament amb el 

principi nacionalista, proclamant principis de 
lliberació económica. 

I va passant el fet hermosíssim, que hi ha 
un punt de convergencia amb el qual el Na
cionalisme, afirmant el dret a la vida, arriba a 
trobar-se amb aquells estats idealistes que 
venen d'aquells punts d'obir que's presenten 
de la realitat viventa per pendre's purament 
com abstraccions. I si en el començament 
aquests principis socialistes van ésser procla
mats per homes enquimerats, avui, aquesta 
mateixa doctrina que un principi movía sols a 
disquisicions dels fundadors, ha anat evolu
cionant inmensament fins als nostres temps. 
Mercès a l'evolució que ha fet, aquests matei
xos elements socialistes que venien a ésser con
siderats com a oposats al Nacionalisme, avui els 
veieu com amb gran entusiasme han fet l'afir
mació previa del dret a la llibertat de tots els 
pobles. 1 veu's-aquí com dugués corrents 
que's creien oposades, que se les afirmava anti-
móniques, són perfectament coerents, marxen 
juntes i malgrat que apareixin diferenciades 
són complement d'una mateixa cosa. Hem d'a
firmar molt sol·lemnialment que és aquí a Ca
talunya on per primera vegada es va procla
mar que Nacionalisme i Socialisme no són dos 
principis oposats, sinó que són dos principis 
perfectament coerents i que se són necessaris 
l'un a l'altre. El Nacionalisme és la forma més 
perfecta de la llibertat política dels pobles i el 
Socialisme és la forma més perfecta de la lli
bertat dels pobles econòmicament. I hem de 
confessar que les causes econòmiques mentre 
no s'omplin de sentiment, mentres no siguin 
cada una d'elles l'afirmació de l'existència de 
l'individu, aquests principis no serán mai res, 
anirán a determinar situacions d'interinitat, 
això si, pero no serán definitius fins que's con
fonguin amb la mateixa vida, fins que tinguin 
aquesta afinitat que esdevé de les afirmacions 
dels homes i dels pobles. 

El Nacionalisme sense'l Socialisme és una 
aberració inmensíssima; inversament, el Socia
lisme sense'l Nacionalisme, si es concretés sols 
a defensar l'aspecte purament econòmic dels 
seus principis, si no sentís altres aspiracions 
que les purament egoístiques de la materiali
tat de la vida, fóra ben poca cosa, com el Na
cionalisme, si no's completés amb el principis 
econòmics del Socialisme, fóra una negació. 
Perquè, digueu-me, què serien les pàtries i 
què'l Socialisme, aquella universalitat pel bé 
de l'existència de les patries, el del lliure viure 
de les nacions del món, la contraria a l'impe
rialisme, si no's fonguessin i de dret no aten-
tessin plegats als grans imperialismes, als grans 
Estats que ofegant als petits pobles hi crearen 
el predomini de la força per damunt del 
dret? 

El Socialisme és el que crea l'internaciona
lisme que és la base de la llibertat del món, 
perque'l món sense llibertat no's concebeix i 
de llibertat no'n hi ha d'altra que la que esdevé 
del lliure existir de tots els pobles de la terra. 

El nostre humanisme 

I per ço l'Unió Catalanista ha proclamat 
aquests principis, perquè en ells s'hi contenen 
tota una munió de concepcions que venen a 
fer més pràctic al Nacionalisme. N'hi ha alguns 
que's dirá que no són nacionalistes, i jo pre

gunto si no és nacionalista el voler que'ls 
pobles s'organitzin amb aquells mitjans que 
creguin més humans; que'ls pobles s'organit
zin atenent a que tots els ciutadans gaudeixin 
per un igual del dret natural i civil i no com 
avui que'l món és governat per lleis que no 
resolen cap problema; per lleis que no ser
veixen per a regular i fer avançar els pobles; 
empro això sempre passa amb els mals go
vernants que no pensen pel demà, i és que 
les lleis han de tenir una gran justicia i han de 
fer que afavoreixin el desplegament del poble. 
Si no és nacionalista afirmar que s'ha d'abolir 
la pena de mort, el pensar amb greu dolor 
que'ls homes han de realitzar una violencia; 
digueu-me si es nacionalista el treballar con
juntament, el poble en solidaritat, per a evitar 
els mancaments que hi hagin i fer-ne càrrec a 
la societat. Mentre les societats consentin 
que'ls individus es perdin en la lluita social, 
vagin pels carrers demanant almoina, i les cria
tures, abandonades, vagin per les vies de la 
ciutat, digueu-me si no és nacionalista el vo
ler apaivagar tant dolor i que la patria no 
consisteixi sols en banderes i discursos, sino 
en que'l dolor acabi i normalitzant a tots 
aquells que per culpa dels pares són les victi
mes inmolades de la maldat dels pobles. (Molt 
bé.) Digueu-me si no és nacionalista el volguer 
que la terra sigui de tots els homes. No diem 
que és de tots la patria? Doncs porque ne
guen la terra? (Molt bé). Digueu-me si no és 
nacionalista el voler que totes les accions 
administratives siguin socialitzades; que tot 
esforç humà sigui propietat de tots; posar con
dicions a la propietat; voler que la patria 
treballi, sobretot, per la felicitat de tots els 
homes. (Ovació.) 

Més aquest Nacionalisme, está clar que 
no's pot fer sentir a tothom i que ha de tro
bar enemics. Nosaltres ja sabem que aquesta 
mena de Nacionalisme no és per ser imposat 
ara mateix, que hem d'anar transformant l'es
perit dels homes i que des de l'Unió i de tot 
arreu hem d'anar fent-lo conèixer, sabent que 
és necessari, perquè així com centúries enrera 
les patries tenien una determinada acció social, 
avui s'han transformades. El temps d'ara és 
temps d'afirmació, és accidental, i per çò nos
altres, encara que vulgui semblar qee no vivim 
als temps d'ara, vivim als temps aquests que a 
Europa es van preparant les col·lectivitats per 
aquestes grans transformacions econòmiques 
que, vulgui's no vulgui's, vindran, perquè 
l'Historia ens ensenya que tot anhel de justi
cia vindrà satisfet i que hem de preparar-nos 
per a que no'ns trobi descuidats, ja que les 
aspiracions dels homes nostres han d'ésser de 
lliberació social. 

Catalunya ha estat 

sempre progresiva 

1 encara posseeixen aquestes afirmacions 
de la Unió Catalanista, un altre caràcter de 
gran valúa. Nosaltres, que posseim una con
ciencia catalana ben nostra, ben definida, que 
no és, però, encara de Nació, no hem de fer 
per çò cap violencia a l'acceptar totes aquestes 
transformacions que eren i han estat de nos
altres quan Catalunya ha sigut Estat. I quan 
Catalunya era Estat, quin paper hi feia al món? 
Era retrògrada o bé era una Nació plena, 
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posseint la plenitut del séu existir, vivint del 
tot al món? Era això darrer i mes encara, 
perquè nosaltres podem tenir el goig de po
der afirmar que quan Catalunya ha sigut 
Estat, quan ha posseit la plenitut del séu ésser, 
no sols ha sigut una Nació que ha cooperat a 
la civilització del món, sino que n'ha sigut 
davantera d'aquesta acció normalitzadora del 
món. Quan un poble com nosaltres posseeix en 
el sentit social aquests antecedents que afirmen 
que'ls pobles sens atendre a la llur llibertat 
absoluta no poden existir al món, no podem 
veure el motiu pel qual les nostres renova
cions puguin ésser contradites i es puguin 
considerar com a manifestacions que no tenen 
res que veure amb Catalunya. 

Totes aquestes afirmacions han sigut vi-
ventes a Catalunya. Alguns cents anys en
rera, Catalunya no solament era la continua
dora de l'acció civilitzadora del món, sino 
que'ls principis que proclamava es pot ben dir 
que eren futuristes; són principis que, adap
tats a la nostra època, no caldria renovar-los 
molt, i és que aquests principis tenien una efi
cacia que veritablement no sols llavors exer
cien una influencia a la civilització, sinó que 
avui encara la tenen. 

Aquí parlem de la terra per a tots i no'ns 
recordem dels remenses, d'aquells pagesos 
catalans que per la possessió de la terra arri
baven fins a la revolució. Va ésser Catalunya 
dels primers pobles que proclamaren el dret 
de la repartició de la terra; la primera revolta 
per conseguir-ho, esclatà a la nostra terra. Ja 
veieu, doncs, com el principi de la socialitza
ció de la terra no és nou per a nosaltres. 
Doncs no cal que fem escarafalls, perquè no 
sien veritable manifestació de la totalitat de la 
conciencia dels homes; molt sovint no són 
més que organismes que s'oposen a tot avenç 
per conveniencia i ja és sabut que la conve
niencia, devegades i molt sovint, no va acom
panyada de l'avenç. 

Hi ha aquells homes que's pensen que 
ells són la patria, que són la societat, i mentre 
ells estiguin bé, visquin sense dolor que'ls 
atolondri, mentre ells tinguin la facilitat de 
relació, el goig del viure, creuen que tot en la 
patria va bé i que fóra d'ells no hi ha dolor 
possible. Per çò, dic, que no facin escarafalls, 
que'ls qui'ls fan són els obstacles del avenç 
humà, i per çò afirmo que aquests principis 
són veritables principis catalanistes, i que'ls 
qui els rebutjen és que no tenen aquella con
ciencia que cal per a influir a la societat; són 
els qui volen deixar de banda la discussió dels 
drets mal adquirits i injustos, i és perquè'l 
món encara está dominat per l'injusticia. De 
cap faisó accepten el suprem dret a la vida 
de l'home, sinó el dret llur per damunt de tot-

I és que'ls tirans són els que volen el viure 
llur i no el dels altres. (Aplaudiments). 

De la faisó que l'Unió Catalanista ha pro
clamat els darrers principis, ha estat segura 
que realitzava l'acte més nacionalista que mai 
hagi fet i que completava la doctrina que afir
mava, davant del món, que Catalunya era una 
Nació que havia de posseir drets. No s'ha 
apartada dels principis posseits, els ha aug
mentats, i quan nosaltres hem vist que l'Unió 
Catalanista era a son centre, han vingut els 
negatius a dir-nos que estem fent mancament 
a Catalunya i destruint les nostres afirmacions! 
(Ovació). 

Els mateixos principis, 

però sempre diferents 

Així és que l'Unió Catalanista, al fer la 
proclamació d'aquests principis, ho diu con
vençuda que és la afirmació més grossa que 
ha fet de des de sa creació; no fóra sincera si 
no regonegués l'importància dels primers 
principis proclamats, tan diferents dels de 
ara. I és perquè nosaltres, amb fé, hem pogut 
arribar a l'hora present; ells posseíen el primer 
graó i nosaltres hem pogut arribar a l'hora de 
ara, estant convençuts que sols hi poden fer 
entredits a les nostres aspiracions aquells que 
de la patria en tenen un concepte parcial. 

L'ètica política 

Aquestes afirmacions no serien res si no 
més fossin expressió de principis. A l'Unió 
Catalanista se li presenta un problema que cal 
resoldre. Es presenta el problema de 1' ética 
política, de l'actuació que ha d'observar 
l'Unió per l'acció social que ha de realitzar; i 
nosaltres hem de dir que si l'Unió Catalanista; 
perfeccionant, eixamplant el seus principis, ha 
arribat a aquests principis elementals, mercès 
als quals la seva ideologia ha assolit la situa
ció nacionalista d'ara, en l'ètica política també 
ha de fer declaració de que hem seguit 
la nostra tradició moral. Nosaltres, que hem 
d'actuar a la societat per a portar-hi l'eficaci-
tat dels nostres principis; nosaltres, que hem 
d'actuar amb equanimitat i justicia, afirmem 
que Catalunya al món ha de donar-hi l'exem
ple de les virtuts cíviques. Nosaltres sabem 
que en el món hi tenim enemics; afirmem que 
volem anar a conquerir les conciencies de 
tothom, però volem condemnar les males arts 
per a poder conquerir-les. Quan vegem a 
l'enemic, quan el vegem fort i audaç, ens 
llançarem a la lluita amb fermesa; quan l'ene
mic ens amenaci, com que som enemics de la 
violencia, restarem impassibles, però quan sigui 
per la causa que sigui, el vegem vençut, so
frint dolor, el vegem patiht necessitat, nos
altres, que posseím la grandesa que dóna el 
nostre Nacionalisme d'anar a auxiliar el que 
pateix i d'anar a regularitzar la vida d'aquell 
que sofreix, guarirem a l'enemic. (Molt bé). 
Nosaltres farem tot el que's pugui per intro
duir la moral a totes les accions que realitzem. 
Si nosaltres emprenem un dia una campanya 
electoral i busquem homes que vagin a portar 
aquests principis a les corporacions públiques, 
els cercarem i els exigirem una moralitat 
absoluta; mai combatérem a l'enemic amb 
males armes. (Molt bé). De les persones ni de 
la seva vida privada, no'ns en ocuparem mai. 
(Molt bé). Per a dirigir-nos al poble en tenim 
prou amb proclamar la grandesa dels nostres 
principis. (Molt bé. El públic esclata amb una 
ovació inmensa, que dura llarga estona.) 

Nosaltres no mentirem mai per a obtenir 
una victoria, i cas d'obtenir-la, el qui ocupí e! 
lloc pel que hagi sortit elegit, deurà complir 
estrictament el nostres principis ètics. Nos
altres considerem incompatible que aquelles 
persones que hagin d'ocupar càrrecs públics 
tinguin res que veure amb aquelles entitats 
públiques que tenen relació amb les corpora
cions oficials. Nosaltres realitzarem tota classe 
d'acció crítica, però els nostres periòdics no 

atacarán a alió que no sigui de justicia i jamai, 
fóra del camp de les idees, a les persones les 
molestarem; volem que visquin de la nostra 
generositat. En les nostres campanyes deixa
rem de banda a les persones; ja tenen prou 
pena elles que posseeixen la mala acció, prou 
trista, d'explotar a les gentades per a fer-les 
servir pels seus propòsits. No hem d'anar a 
dir al poble: aquell és el dolent! El poble té 
la seva culpa (Molt bé) quan no coneix qui és 
el dolent. (Aplaudiments.) 

I com que nosaltres hem de dir que en els 
nostres principis hi ha la justícia i l'equitat, en 
tots els nostres actes s'hi ha de veure la gene
rositat; en tot hem de procurar que hi siga, i 
el que no ho procuri el separarem de nosal
tres. El desapassionament més gran ens go
verna. 

El nostre esforç 

Nosaltres farem tots els esforços per a 
dur a la nostra Terra aquest nou aspecte de 
la vida política del món. Davant de les accions 
de la baixa política, nosaltres fem sempre una 
afirmació: diem que som bons, però amb la 
fermesa de la possessió de la bondat. Nosal
tres fem professió de que totes les nostres as
piracions son la creació d'una Patria Catalana 
que vingui al món ben pura de tots els mals, 
lliure de tot dolor i ben bona, perquè la bon
dat és la llum de tota sabiduría, la que permet 
tenir l'enteniment més clar, tenint les potencies 
espirituals més obertes, que té sempre un gest 
de misericordia, i és la que l'Unió vol com a 
síntesi de les aspiracions que fins ara ha pro
clamat, que desitjaríem per aquesta Catalunya 
que per tantes centúries ha estat separada del 
món, i que'l dia que torni a ésser Estat hi dugui 
quelcom al món, no riqueses positives, sinó 
que hi dugui el geni català, aquest geni català 
amarat de totes les veritats, de totes les justí
cies i amarat, sobretot, d'aquest bàlsem que és 
la justícia, que faci una patria que els homes 
l'estimin no pels temps passats sinó pels pre
sents. Aquesta és la patria que somiem i per 
la que treballem per anar exercint aquesta 
transformació. 

El que vindrà és inconegut, és quelcom 
que no podem precisar, però nosaltres, que 
vivim en el món, acceptem tots els canvis i 
tots els avançaments de la conciencia i per'xò 
ens permet afirmar aquesta ideologia nostra 
que al ser nostre representa el concepte de la 
patria nova que, al ser nova, tornarà a ser una 
patria revivida, patria i casal del món, plena 
de grandeses i esplendors. I la volem ben 
bona, perquè sempre que cridarem ¡Visca 
Catalunya! voldrà dir: ¡Visca la bondat! i és 
que la Internacional, a tots els pobles de la 
terra, és la germanor que és bondat i l'uni
versalitat al món no és a les patries si no hi 
ha la solidaritat humana. Quan diem ¡Visca 
Catalunya! diem ¡Visca el món! No volem im
perialismes, volem que, agermanats, siguin 
tots els homes oposats a totes les tiranies. 

¡Visca Catalunya! 

(El públic, a peu dret, victoreja amb entu
siasme a la Patria, aplaudint deliraniment a 
l'orador durant llarga estona.) 
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C U L T U R A CATALANA 
ERVACIONS 

ENS manquen escoles, ens manca Pobra 
de l'ensenyança catalana primaria com 
a element bàsic, el més formidable de 

la conciencia nacional. 
Això s'ha dit i repetit i malgrat avui es 

noti un despertar que encamina les accions 
cap aquella obra excelsa, ne es fa lo que's dèu 
ni lo que's pot fer. No ha arribat l'hora en
cara de dedicar preferentissima atenció a ço 
que constitueix actuació immediatament pràc
tica, actuació de seriosa convicció i de ciuta
dania exemplar. 

Existeix, és cert, una orientació que valo
rant excessivament les altes capes intel·lec
tuals, les organitza, les nodreix, i les amara 
de catalanitat, perquè elles vessin després, 
d[un mode natural, la cultura general. Aques
ta orientació que forma, avui, l'alta cultura 
catalana, és la que per circumstancies políti
ques té'ls ressorts del govern de Catalunya. 
Però fóra d'això, és ben visible l'estat passiu 
dels mateixos nacionalistes, únics que poden 
obrar eficaçment. I aquesta passivitat, que mal-
hauradament es propia dels partits de l'es
querra és més dolorosa perquè denota la 
manca d'un criteri, que siguent fruit directe 
de les finalitats i dels desitjós democràtics, 
serveixi d'ensenya amb la qual combatre l'he
gemonia que exerceixen elements que no re
presenten ni poden representar la conciencia 
de Catalunya. 

Es ben característic el cas del municipi 
barceloní, que ha estat regit per majories es
querranes i, malgrat això, l'obra escolar con
tinua igual; a Barcelona on en ordre a l'en
senyança primaria tot està per fer en ço que 
depèn de les corporacions públiques. I amb 
majories esquerranes, l'ensenyança pot reco
llir-se folgadament en els centres regits pels 
rel·ligiosos, gaudint de totes les aventatges, de 
totes aquelles aventatges que una escola insu
ficient i sectaria mai deuria tenir. L'Ajunta
ment barceloní, democràtic, no ha fet res de 
l'obra, que, orgullosament deuen ostentar els 
partits que tenen una generosa ideologia; per
què ha mancat la convicció i *el criteri que és 
patrimoni de les col lectivitats polítiques nor
mals. Lamentable és aquet fet; no tant lamen
table si es té en compte que aquelles majories 
no portaven l'impuls de catalanitat completa
ment necessari per a actuar ordenadament i 
amb un progrés efectiu. 

Però la ciutat clama per un enlairament to
tal i Catalunya tota demana un aixecament 
dels esperits que signifiqui el retorn de la 
seva sobirania i que sigui l'esperó de les mes 
nobles i grans empreses. Cosa veritablement 
difícil i costosa és l'organització de l'en
senyança primaria, però també deuen obirar-
se'ls seus magnífics resultats i l'apremiosa ne
cessitat de dur-la a bon fi. 

El Nacionalisme déu preocupar-se d'ella, 
com d'un element vital que és, com a raó de 
la seva existencia: i el nacionalisme que vol 
lagrandesa de la Patria obtindrà així la col·la
boració accentuada i cada cop més concient 
de tots els estaments i de totes les jerarquies 
intel·lectuals. Cal pensar que, en definitiva, 
l'alta cultura és obra de tot el poble, i que 
aquest poble té dret, un dret perfecte, a que 
se l'ensenyi, i que seria veritablement peri
llosa una desigualtat que convertís en man-
darinat, en una mena de cacics intel·lectuals 
als de dalt qui tenen el favor de tots els 
mitjans. 

No són pessimismes ço que expressem; 
que nosaltres, coneixedors de les realitats i ai-
mants de Catalunya, no sabem ni podem sa
ber què són el desengany i el pessimisme. 

Aquí hi ha l'Associació Protectora de l'En
senyança Catalana que com a exemple de 
persistencia va sent cada dia més poderosa 
constituint ja un organisme de remarcable 
prestigi i encara l'Associació totjust és una 
sombra del que deuria ser i del que inne
gablement serà'l jorn en que'ls catalanistes 
tinguin noció clara i concient dels seus deu
res. Però amb tot això, avui la Protectora re
presenta ben visiblement una gran força dinà
mica completament apta per a fer florir, a 
mida que's desenrotlli i es vigoritzi, les for
midables empreses culturals de Catalunya. 

L'Associació Protectora que viu del poble 
i de la contribució voluntaria, és una nota 
d'optimisme en ço que's refereix a una total 
col·laboració social pel mateix bé de la difusió 
de la cultura i del civisme; per això, mentres 
tant, ella deuria ésser objecte preferent dels 
nostres esforços. Imagini's la manifestació elo
qüent i radicalíssima que entranyaría l'existen-
cia d'uns quants milers d'associats en la Pro
tectora! 

Volem significar amb lo dit que la gran 
missió del nacionalisme dèu tendir amb la 
major intensitat a donar al poble tots els mit-
jants de catalanització que's deriven d'una bona 
ensenyança, creant així aquell esperit fecond 
de ciutadania que impulsa i mou totes les 
manifestacions i activitats de l'organisme na
cional, dirigint-les sàviament i amb perfecte 
equilibri. 

I pertoca als partits democràtics actuar es-
forçadament vers aquesta orientació socialit-
zadora tant característica del nacionalisme de 
l'Unió. 

F. CuLf i VERDAGUER 

® 

Recomencem 

S í, recomencem com si mai haguéssim 
emprés la deslliuradora tasca. Tornem 
a ésser al punt inicial i, ademés, tenim 
en contra major malura i més greu 

infecció. 
Després de les balderes aventures oportu

nistes; després de tanta concessió, tanta habi
litat, tant rebaixament i tant periode construc
tiu, ens trobem sense res construït, ni tant sols 
en camí de construir i, en conseqüència, en 
situació bastant més dolenta que en aquella 
enyorada época en la qual els esclats purament 
sentimentals aixecaven la terra i ocasionaven 
persecucions i lleis d'excepció sens dubte for
tament desagradables per a les dolces diges
tions, però molt convenients i necessàries per 
a la bona salut i vida de nostra causa. Alesho
res les manifestacions catalanistes potser no 
eren encara prou fortes per a fer tremolar, 
però no feien somriure com les regionalistes 
dels nostres dies. 

Feina malaguanyada la dels primers apòs
tols del Catalanisme, la d'aquells sublims 
cuatro locos als quals no conseguiren afrentar ni 
les menaces del poder constituït, ni el llot que 
volien tirar-los els eterns enemics de la 
patria catalana, ni, tampoc, el ridicol que de 
totes maneres curaven d'atreure sobre d'ells 
els eterns faritzeus de totes menes. Aquells 

primers sacerdots de la Bona nova a Catalu
nya, poc varen pensar-se que una vegada feta 
la llur sembra i quan el gra ja grifolava, havia 
de venir gent Horda a trepitjar el camp i tro-
cejar aquell planter que tant havia costal de 
fer arrelar en la nostra enverinada terra. Tot 
está altre cop en son principi; fracassats en 
absolut els partits polítics que han vingut agi 
tant nostra ánima basant tota llur actuació sola
ment en un simple caire del sentiment patrió-
tic, omitint l'honradesa agresiva que és son 
principal nirvi i, tota sa força, substituïda per 
acomodaments més relacionats amb el fula-
nisme que amb el catalanisme. I, així, després 
de dèu anys de victòries electorals de tots 
matiços, l'escriptor ha de frenar a cada pas son 
pensament per a no caure sota pena d'excep
ció qual manteniment pregona l'importància 
de les oposicions regionalistes i tota la ben 
parlada representació de Catalunya no con-
segueix ni ha conseguit res més, que aquelles 
engrunes de favor que els governants reserven 
sempre a posta per a consol d'electors nicis. 
Tota la ploranera dialèctica de les més pres
tigioses forces socials no té prou valer per a 
donar Ilógica als qui manen, i poder arran
car d'ells, no la gracia d'un indult, sinó la 
justicia de l'anulació d'una injusticia (cas Puig 
i Esteva) no el perdó, que és abondant, quan 
no es tracta de coses nostres, sinó la rehabili
tació completa de qui no podia delinquir. 
Tota la cridòria de les més enlairades classes 
productores no consegueixen el desitjat avenç 
necessari a l'existència de llur treball que és 
sang i ossos de la patria i mentre l'esperada 
concessió s'implora amb tota mena d'humi
liacions i reverencies, sense que tanta raó 
ni tantsols imposi respecte decoros als infeli
ços representants de les terres ermes, qui pot 
i vol, tanca orelles i voluntat entregant amb 
major mofa allò que es desitja a altres ciutats 
la especial idiosincrasia de les quals torna inú
til i sobrer Yobsequi que ni era demanat ni és 
comprés, esdevenint absolutament inservible. 

Tornem enrera i des de les fileres de 
l'Unió Catalanista, intensifiquem el sentiment 
d'afirmació pura, intransigent i sempre estri-
denta; tornem enrera i fem reviure altra vegada, 
més aspre que mai, aquell sentit esquerp de 
la dignitat de nostra raça; tornem a combatre 
sense treva tot allò que vé de ponent a envilir 
nostre poble, a totes i cada una de les mani
festacions forasteres, alcofollisme moral que, 
sota falses etiquetes de germanor, sols tendei
xen a rebaixar la virilitat, el seny i el gust dels 
homes de Catalunya; siguem gelosos de| 
nostre ésser i en aquests moments històrics 
en que l'angunia del demà plana sobre tota 
Europa, en aquests nostres dies en els quals 
cada raça, cada nacionalitat crida, amb poten
cia que domina el terrabastall de la lluita, qui 
és; quan d'un cap a l'altre de món esclaten, 
atronant l'espai, els noms d'Alsacia-Lorena, 
Polonia, Serbia, Bélgica, etc., etc., diguem fer
mament i d'una vegada: CATALUNYA! 

Si així no ho féiem; si aixó que no han 
sapigut preparar els partits polítics catalans 
montats a la faisó madrilenya i que durant 
tant llarg espai de temps han agitat nostre 
viure, nosaltres, fos pel que fos, ho ajornàvem 
portats, encara, per consideracions més perso
nals que patriòtiques i no féiem de nostres 
plomes, ariets; de nostres redaccions, barri
cades; de nostres escoles, reserves invencibles, 
veritablement que aleshores, catalanistes, no 
valdria la pena d'haver nascut en aquest troç 
de terra potser un xic massa poblada de lleial
tat i paciencia. 

Catalans conscients, fem tasca nova, re
comencem. 

FREDERIC BARCELÓ 
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Correu de Catalunya 
T A R R A G O N A 

El moment polític 

E L 1 moment polític a Tarragona? A nos
altres aquesta sola pregunta ens suge-
reix la visió amable d'una lenta i tran

quil·la posta de sol. Estém en un d'aquests mo-
mentsenquedarrerad'un día espléndit de llum 
i de treball; darrera una fornada de vigorosa 
acció; quan els cossos vençuts per la fadiga 
d'un exercici intens resten lassos i com a des-
conjuntats cercant un descans per a escometre 
al jorn següent, amb nou braó, l'obra somiada, 
el sol; aquest diví prodigi de bellesa i de vir
tuts cau a la posta lentament, suaument, dei
xant darrera seu una estella de llum delicio
sament débil i un ambient de calma i de re
pòs... ¿Definitiu?—¡No! momentani; puix no
vament aquest mateix sol que a l'anar-s'en 
ens ha deixat una visió d'agotament i de fos-
curies, apareixerà esplendent i lluminós, anun
ciant descaradament amb la seva claretat i el 
caliu deb seus raigs un nou jorn que comen
ça, una nova era d'esperança, una interroga
ció vibranta de lo desconegut i per conse
güent alentadora; una nova tornada a la vida, 
a aquest deliciós poema de la vida... 

Així políticament podria definir-se el mo
ment polític actual a Tarragona. Han passat 
aquells temps esplendorosos del naixement 
del catalanisme; han passat aquells espléndits 
instints de commoció catalanesca i ciutadana 
de la Solidaritat; son a reco aquells temps en 
que l'ideal republicà intensificava la trepidació 
dels cors i portava a la lluita per l'idealitat a 
un estol d'homes joves i madurs disposats a 
airibar fins al sacrifici; ja no son d'actualitat 
aquell!:, moments en que tots els partits polí
tics sens distinció reunien, al llibre obert de 
la seva doctrina, la figura invulnerable, sagra
da i austera d'un apóstol capdavanter, leader 
i definidor.. 

Han pastat aquells temps gloriosos, i els 
que avui venim a la vida política no trobem 
mes que inotllos gastats, una deixadesa de ço 
que constitueixen els mes elementals deures 
de ciutadania i el predomini absolut de les 
ambicioses mitjaníes. La desconfiança en les 
persones és una realitat íins trágica; la des
confiança en els procediments rectes, és una 
altra realitat; la llei de les concupicencies do
min i per dimunt de totet; el profit particular 
ho té invadit tot, al mig d'aquest mar de rezels 
i d'iiimoralitats s'alça terrible i avassallador el 
fantasm?. del cansament... 

Heu's-aquí ço que, nosaltrc? joves nou 
vinguts a la lluita polític a, no per uña ambi
ció, sino par un sentiment profunde de nostres 
conciencies, hem reculüt en el moment actual: 
un passat gloriós, empro un present de tedi i 
d'agotament. I, beu's aquí perqué Tarragona, 
está, políticament pailant, en una mansa posta 
de sol... 

¿Un sentiment ci'idealitat política determi
nada?...—No hi és a Tarragona. Avui, encar
nen tls nostres pertonatjes polítics locals amb 
més intensitat, imb molta més, la patent d'una 
garantia d'honradesa personal que no la en

carnació d'una doctrina política. Homes d'una 
convicció política determinada depositen llur 
vot i llur confiança a persona de doctrina dia
metralment oposada per la sola salvaguarda 
de la honradesa, i és que molta part d'aques
ta política està enverinada; els procediments 
l'han malmesa. 

S'imposa, doncs, fer a Tarragona, no un 
acte de sanejament, perquè aquí d'inmorali-
íats no'n patim, sinó una creuada vigorosa 
per a portar a les conciencies l'amor als ideals 
i la fè en l'actuació. Convé donar entenent 
a aquesta gran massa de desenganyats, que 
lluitin amb braó i ardidesa pel triomf de 
ço que ha sigut sempre el somni de llurs 
sentiments de ciutadania. I convé fomentar la 
cristal·lització de tota aquesta gamma de sen
timents lliberals que senten aquest gran estol 
d'homes joves que avui pujen, en una encar
nació definitiva i concreta i no serà profecia 
vaticinar que l'Unió Catalanista comptarà a 
Tarragona amb molts, moltissims més adeptes. 

I que brilli potent i esperançador el nou 
jorn de la brega política. Que s'acabi aquesta 
interminable posta de sol!... 

JOSEP GILABERT I PUNSODA. 

® 

Alemanya de dins 

MENTRES a Leipzig En Haasse és acla
mat triomfalment en una polèmica 
contra el diputat socialista Pinkau 

qui sostenia el criteri de la majoria de la «So-
zial-Demokratie», En Scheidemann és violen
tament combatut en una assamblea del partit 
socialista de sa cicunccripció. Scheidemann 
estigué aprop de tres hores esplicant i defen
sant el vot donat al Reichstag al 4 d'agost. 
Fou endevades. De tots els oradors que par
laren—i foren molts—sols un gosà defensant 
l'actitut d'En Scheidemann. Els altres l'ataca
ren amb cruesa, fent pensar que la candida
tura d'aquest significadíssim diputat socialista, 
trobarà en les properes eleccions una oposició 
decidida en la democracia. Això demostra que 
els socialistes minoristes representen ja una 
força considerable i que van guanyant adep
tes, car el poble alemany—especialment la de
mocracia culta—està cansat de lluita i co
mença a obirar la llum de l'evidencia. I l'evi
dencia, pel poble alemany, és la destrucció 
de l'imperialisme kaiserià, el qual, junt amb 
la majoria de la «Sozial-Democratie» han in
tentat rescalfar els ànims belicosos del poble 
teutó, mitjansant l'intervenció italiana. Aques
ta intervenció, revestint-la de caràcters d'ex
cepcional traidoría, els venía a posta per a 
encendre passions i odis. Emperò, els socia
listes minoristes oposats a l'acció armada, 
vencent jrosses dificultats, cástics, empreso
naments, suspensions i copades de periòdics 

(1), han contestat als demagogs de tots els 
colors. 

Darrerament, s'han hagut de valer, els so
cialistes minoristes, d'escampar una fulla clan
destina per a esvair les acusacions injustes 
fetes a Italia. Altrament, no haurien pogut 
pas. Aquest manifest clandestí, que ha remo
gut tota Alemanya, és molt llarg. Nosaltres 
en traduim les següents parrafades que són 
les de major interés: 

«La guerra amb Italia és esclafada. Els 
imperialistes alemanys i austríacs miren d'es-
plotar aquesta ocasió per a provocar un nou 
ubriagament de tirria entre els pobles, per a 
afogar la voluntat de pau i per a esborrar les 
petjades de llur propia culpabilitat... Els ene
mics del poble compten amb la poca memo
ria de les masses. Nosaltres oposem a tal es
peculació aquest mot d'ordre: «Recordem-
nos de tot, no oblidem res>. 

»No oblidem res! Nosaltres hem vist com 
els somnis de boig del mes d'agost s'han es» 
vaits, com la miseria és arribada damunt del 
poble en comptes del benestar, com les llà
grimes de les viudes i dels orfens han devin-
gut torrents i com el manteniment del ver
gonyós sistema de les tres classes—del mig-
absolutisme governamental, del militarisme i 
del policia arbitrari—ha devingut realitat. 

»Els eufemismes de que's val l'imperia
lisme italià per a abscondir sa política de 
presa són repugnants... Emperò escara és més 
repugnant regonéixer en- ells, com dins un 
espill, els mètodes dels mesos de juliol i agost 
de 1914... A qui deu el poble alemany aques
ta nova desgracia? Aquí déu fer responsa
ble de les noves hecatombes de víctimes que 
s'apilotaràn? El fet és ben demostrat: l'ultima-
tum austríac a la Serbia, al 23 de juliol de 
1914, és estada la teiera que ha calat foc al 
món, encara que a Italia l'incendi no s'hagi 
abrandat fins més tart. 

»...E1 tractat de la Triple-Aliança amb Ita
lia ha estat sempre una farsa: se us ha en
ganyat. 

• L'ultimàtum austríac dirigit a Serbia, va 
constituir la violació del tractat d'aliança entre 
Austria i Italia.—No se us en ha dit res! Aquest 
ultimàtum fou tramés malgrat de la protesta 
explícita de l'Italia. I aquesta protesta us ha 
sigut amagada!... Dintre aquesta qüestió vital, 
hem sigut tractats com a menors; mentre 
que'l partit de la guerra, que la diplomàcia 
secreta, que un grapat de persones de Berlin 
i un altre a Viena, jogava amb el destí de 
l'Alemanya. 

»Quan va ésser torpedejat el «Lusitania», 
el poble alemany va estar obligat a callar: la 
ma de ferro de l'estat de seti li fermà la boca!... 

>...Lluita de la classe proletaria internacio
nal contra la desfeta imperialista i internacio
nal dels pobles: veu's-aquí el mot d'orde so
cialista per excel·lència!... 

»E1 pitjor enemic d'un poble se troba dins 
del propi pais. 

>L'enemic principal del poble alemany se 
troba dins Alemanya mateixa: l'imperialisme 
alemany, el partit guerrer alemany, la diplo
macia secreta alemanya.>—-P. 

(1) En Franz Mehring, després de la divisió socialista, fundà 
una revista L'Internacional— que fou copada abans de posar-se a 
la venda, des del primer número fins que En Mehring decidí Suspen
dre la publicació. 
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El Comitè de Premsa 
de la Unió Catalanista 

L'expansió de Catalunya 
Santiago de Cuba 

La instauració d'aquesta Empresa és 
la base fonamental del futur i tan an
helat diari nostre. 

Constituit el «Comité» amb aquesta 
única esperança, dedicara especialment 
els seus esforços a refer la conciencia 
del poble de Catalunya, preparant-la 
per a l'obra més trascendental que serà 
el Diari de l'Unió Catalanista. Per això 
aquest diari no veurà la llum pública 
fins que la seva vida siga garantida per 
l'amor i l'apoi incondicional dels nos
tres. 

El «Comitè» entretant realitzarà la 
seva funció tant intensament com 
puga, valent-se des d'avui d'aquest nou 
orgue popular i de la antiga revista de 
tan bella i catalaníssima historia, «Re
naixement». 

1 per a que pugui realitzar-se amb 
tota l'intensitat nescessaria, aquesta 
acció, cal que'ls adeptes hi posin tota la 
voluntat i tot el seu patriotisme. 

Per a que'l «Comitè» pugui mante
nir des d'ara el seu Vast progecte em
prenent-se la publicació dels periòdics 
Renaixement, LA NACIÓ, la Gazeta de 
rUnió Catalanista,—de carácter pura
ment oficial el darrer—necessita com 
a mínim imprescindible: 100 catalans 
que hi aportin, cada u, una quantitat 
mínima de 50 pessetes (d'un sol cop o 
per cuotes mensuals de 5 pessetes) i 
que LA NACIÓ i Renaixement tinguin 
1.000 sotseriptors de la condició com
binada, aventatjosa condició que per 
2'50 pessetes trimestre comprèn l'abo
nament a les dugués publicacions. 

Després de tres mesos d'activa pro
paganda el «Comitè» compte amb: 

Cooperadors de 50 pts. = 92 

Sotseriptors 

a Renaixement i La Nació = 907 

Cal, doncs, fins a conseguir obtin-
dre'ls, sostenir una intensa i viva acció 
de propaganda. 

El qui no pugui aportar-hi la seva 
contribució econòmica, que hi posi la 
voluntat cercant entréis seus amics i 
les seves coneixenses aquell qui pugui 
aportar-li. L'amor que diem sentir per 
Catalunya, té dret a exigirnos-ho. 

9 @ w 

E L patriòtic <Catalunya» Grop Nacionalista 
Radical d'aquesta ciutat celebrà, el dia 
onze dels corrents, una gran festaça amb 

motiu d'inaugurar el nou estatgesocial. 

Es aquesta una de les cases més grans i cèn
triques d'aquesta ciutat; hi havia estat instal'lada, 
ans d'ocuparia el Grop, l'Audiència d'aquesta 
important regió Oriental. 

Per a instaurar-hi l'entitat capdal del Nacio
nalisme Català dins la República Cubana, s'hi han 
fet importants modificacions entre la que hi sobres-
surt el mignífic saló d'actes, grandiós saló capaç 
al menys per dugués mil persones, soperbament 
decorat per En B. Morando que podem ben dir 
que ha actuat de director artístic de l'instal·lació, 
ajudat per alguns altres companys ben entusiastes 
i també per En A. López, madrileny que ha fet 
ben patents les simpaties pel Grop i per Ca
talunya i a cà<rec del qual és anat l'esplèndida 
instal·lació elèctrica, que ha fet de la nostra casa 
l'estatge més belhment il·luminat d'aquesta 
població. 

La Biblioteca i la Secretaria han quedat també 
ben instal·lades en amplis i ventilats departaments, 
arrodonint el conjunt de la casa un espaiós saló 
per a billars i un altre per a escacs; un salonet 
molt bonic per a ús de les dames en dies de festa; 
un departament confortable per a café, i cambres 
independents per a vestuari dels components del 
quadre escènic. 

L'acte inaugural fou esplèndit. 
Des del portal fins als salons l'ampla escala de 

marbre lluïa hermosa catifa vorejada per ufano
ses plantes tropicals que rematava una supeiba 
arcada de llorer de la terra, donant entrada al 
saló. En aquest les figures dels patricis Fivaller, 
Claris i altres, juntament amb les dels venerables 
Mossèn Cinto, Clavé, Pi i Margall i Robert des-
tacant-s'hi en lloc preferent la del Mestre en Na
cionalisme el Dr. Martí i Julià i la del gran dra
maturg En Àngel Guimerà. La Dóna catalana hi 
tenia la seva representació en el retrat que la 
genial artista Na Maria Barrientos i la simpàtica 
artista també, Na Conxa Supervia ofrenaren a la 
nostra entitat quan llur estada en aquesta ciutat. 

El saló acollint en son si un aplec hermosíssim 
de dames i damisel·les presentava un aspecte su
blim. L'il·luminació esplèndida feia ressaltar la 
brillantor de l'acte i en la testera s'hi aixecava 
l'artístic escenari en el cimall del qual, com pre
sidint la consagració del nou casal catalanista, 
s'hi destacava per sobre de tot el nostre blassó, 
l'escut de la nostra Catalunya. 

A les vuit de la vetlla l'aglomeració de con-
corrents era tanta que's feia del tot impossible 
el trànsit pels amplis departaments del Grop. 
Lo més escollit de l'acoblament català i de la so
cietat cubana de Santiago es trobava reunit en 

aquella casa en també hi saludàrem a una nodri
da representació del «Blok Cathalonia» de Guan-
tànamo i al representant del «Centre Català de 
l'Havana» i al corresponsal de la ¡Nova Catalu
nya» d'aquelia ciutat. 

Al bell punt de l'hora senyalada, com té per 
costum el Grop, donà començ la solemne vetllada. 

La part musical a càrrec de distingides senyo
retes cubanes dirigides pel conegut artista En 
Gaietá de les Cuevas quedà esplèndidament 
complerta. 

En Josep Serra es feu aplaudir en son discurs 
en el que feu un breu resum de la tasca feta 
pel Grop. 

El quadro escènic posà en escena «Jordi Erin» 
de l'exquisit Josep Bargas i, en atenció al poble 
cubà que sempre te deferències per el nostre 
Grop, representà «La Hija del Rey René», de la 
eximia poetessa cubana Na Gertrudis Gómez de 
Avellaneda. 

El decorat que s'estrenà per a la represen
tació de les obres ja dites, executat per En Bo
naventura Morando, fou tant just i de gust tant 
refinat que poques vegades a Cuba s'han vist 
decoracions tant ben presentades. 

En cap teatre de Santiago, s'és fet una pre
sentació tant exquisida de l'obra de l'Avellaneda. 

A ella hi coadjuvà de bona manera l'intel·ligent 
electricista En A. López, que amb un entusiasme 
digne d'elogi i estima, molt més d'agrair no si-
guent ell català, feu una instal·lació dificilíssima en 
el nostre escenari i juntament amb el company 
mentat executaren combinacions precioses que 
produíren grans efectes i que sorprengueren al 
nombrós auditori que'ls contemplava. 

Per això en acabar-se l'obra foren cridats al 
prosceni tan estimats companys a qui nosaltres fe
licitem amb tot el nostre entusiasme que fa crei
xent l'amor que ells porten a la Catalunya 
estimada. 

Tan magna vetllada fou tancada per l'Orfeó 
Catalunya, que hàbilment dirigit pel séu Mestre 
En Magí Carbonell, deixà sentir les inspirades 
composicions que son director escrigué per a 
ésser cantades en la pasada revetlla de Pasqua. 

Amb la pulcritut a que'ns té acostumats l'Or
feó executà els cants hermosos, i podem dir que 
fou de les vegades que més ben sentüt ha deixat 
el séu bon nom. 

Mentre els atronadors aplaudiments corona 
ven la tasca dels nostres cantaires, les notes vi
brantes d'«Els Segadors» entonades per aquella 
gentada, posaven fi a l'acte que obria una nova 
era de progrés i afirmava més encara la catalani
tat, la fortitut i la convicció dels catalanistes de 
Santiago de Cuba. 

MANEL BALLESTA 

Abril de 1915. 
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Inaugural del Casal Nacionalista 
de Sans "Els Segadors" 

A QUELL jovent ardit que fa anys s'agrupa
va a la barriada de Sans, sots el lema 
de «Els Segadors», avui en la reorga

nització de les forces de l'Unió Catalanista torna 
a ocupar el seu lloc d'honor, reforçat per nous 
elements i guiats tots ells per una mateixa ideo
logia d'afirmacions socials i patriòtiques. 

Per a inaugurar, doncs, aquest tornar a la fei
na, dissabte prop passat celebrà en seu estatge 
social, un miting de propaganda catalanista, que 
hi atragué una nombrosa ccncorrencia, composta 
en sa totalitat pels populars estaments que do
minen en aquella barriada. 

La presidencia estava ocupada pels president 
i vice-president de l'Unió Catalanista, senyors 
Martí i Julià i Colomer i pel president del «Casal» 
En Ramón Navarro qui comença els parlaments, 
exposant els ideals de l'entitat i demanant a tots 
els que s'hi sentin identificats, que ajudin a con
tribuir a la gran tasca de divulgació social i pa
triòtica que aquesta va a empendre. 

En J. Qrant y Sala, després de fer diverses 
manifestacions de la sinceritat que en tots els ac
tes, tant polítics com socials, guiará la nostra 
acció, demana que també en tots els que realit
zin els catalanistes, s'hi conegui que son fets 
a Catalunya, fins que haurem eonseguit per 
aquesta Patria del demà, un estat de plenitut on 
no hi higi explotats ni explotadors. 

Senyala el cooperatisme com un dels ideals 
que poden començar a practicar els «Casals» per 
feina ben profitosa i patriòtica a l'ensems. 

En Francesc X. Casals, de la J. P. fa un 
breu historial de les bases aprovades per 
l'Unió Catalanista enies seves Assamblees, des
de les de Manresa fius al darrer Missatje, qual 
contingut significa l'afirmació plena de la Patria. 

En Francesc X. Casas i Briz, també de la 
J. P., afirma que'Is nous principis no signifiquen 
una nova modalitat del Nacionalisme, sinó que 
foren proclamats recollint els batecs de tot Ca
talunya. 

Fa un elogi de la justicia que té de portar una 
era de germanor entre tots els homes, fent im
possible aquestes lluites que tenen avui trasbal-
çada a l'humanitat i acaba demanant a tots els 
que sentin ideals verament lliberadors que com
parin les nostres doctrines amb les que prediquen 
els que del nom de Catalunya ne fan sols un es-
cambell. 

En Manel Serra i Moret — qui aprofità una 
curta estada a Ciutat per a pendre part en aquest 
acte — comença explicant la necessitat d'anar 
escampant arreu de Catalunya els ideals que 
l'Unió Catalanista ha darrerament proclamat, 
majorment després d'algunes desercions que 
han equivalgut a una tria en la que podem afir
mar que si no hi hem quedat els millors, hi hem 
quedat els que combreguem en uns mateixos 
ideals, en aquets ideals que encarnen la verita
ble justicia i que f rs fa poc no gosàvem expan
dir a b tota la llur grandesa. 

En Iotes les nostres relacions i amistats, diu, 
tenim de fer una práctica continuada d'aquests 
principis que tenen de portar-nos a un regnat 
d'equitat i justícia. 

Nituralment que aquesta práctica ens costa
rá molts sacrificis, però, com que la nostra causa 
és de sacrifici, tot aquell que no hi estigui dispo
sat no pot dir-se catalanista. 

No és gens desconsoledor que siguem pocs 
els que hi estem plensment identificats, el que 

¡ és llastimós és que hi hagi tants homes que ni 
sols sàpiguen d'on venen ni van, per això els 
que'Is practiquem cal que siguem forts que ja 
vindré dia que la nostra acció tindrà una vera 
eficacia en la vida de la la societat. 

L'eloqüen issima perorado del nostre distin
git amic En Manel Serra i Moret, és acollida amb 
una llarga ovació que s'enlltça a la que's tributa 
al Dr. Martí i Julia a l'anar a començar el séu 
discurs. 

A molts, diu, els pot sorpendre que l'Unió Ca
talanista hagi fet aquestes afirmacions que sem
blen noves, però que no és res més que una gra
duació de l'evolució en que passen totes les 
coses. 

L'Unió Catalanista, de la qual se n'han anat 
desprenent totes les derivacions nacionalistes, 
amb les seves assamblees ha anat afirmant par
cialment el sentit nacionrlista fins avui que ha 
arribat a afirmar la seva plenitut que no significa 
res més que la llibertat plena de la vida de 
l'home. 

Fins ara s'havia vist ben bé que'Is homes que 
defensaven la llibertat social, semblaven antipa-
triotes i és que no s'havien adonat que la patria 
dels seus dies no era la mateixa de la que els par
lava l'historia. 

Amb la Ravolució Francesa, que semblava 
que portés la desaparició de la Patria per a do
nar lloc a la llibertat de l'individu, era quan se 
començà a afirmar la nova patria. 

Les grans ideologies de lliberació humana no 
serán efectives fuis que tots els estaments que 
formen la societat puguin gaudir-ne plenament. 
Dugués de les aspiracions del Catalanisme, són 
l'enaltiment de la Dona, i el poguer veure que 
tot Catalunya sigui Ciutat. 

Es una vergonya que la dona segueixi tan 
esclava com dos cents anys enrera, no per les 
lleis, sinó porqi è els homes, fins els més avan
çats mai se n'han preocupat. 

I es dolorós veure que quan els homes que 
venen de muntanya se queden embddalits mirant 
les coses de ciutat, hi hagi qui s'en burli. 

Nosaltres volem que les grans comoditats si
guin arreu de Catalunya igual; que a la vida 
ningú hi tinga més aventatjes que'Is altres, per ai
xò volem socialitzar la terra. 

Aquest és el veritable socialisme, sense el 
qual no hi han patries, i en el que hi dóna adapta
ció el nacionalisme, en cada localitat. 

Totes aquestes ideologies, — acabà dient— 
que'l que no les senti no será mai catalanista, 
les portarem a la pràctica pel mitjà de la bondat 
que és el que dona més serenitat: fermesa per a 
la lluita. 

Llargs aplaudiments coronaren l'humaníssim 
discurs de l'illustre president de l'U. C. el qual 
ens demostrà, i això ens fa ésser més optimistes, 
que les multituts se fan seves totes les doctrines 
que'Is parlen de dret al cor. 

*** 

Completaren les festes d'inaugural d'aquest 
baluart de l'U. C , una audició de Sardanes a 
cà-rec de la coneguda cobla Barcino i un esco
llit concert pel notable Orfeó de Sans quals, actes 
tingueren lloc, respectivament, el diumenge tar
da i nit i als que hi assistí tanta gernació que 
l'espaiosa sala d'actes del Casal, resultà insu
ficient. 

Fogueres patriòtiques 

La Joventut Catalanista «Els Nets dels Almo
gàvers» del Casal Nacionalista Martinenc, cele
brà la revetlla de St. Joan l'anunciada foguera 
patriótica, en son espacios pati d'esbarjo. 

Començà la festa dirigint son president, sen
yor García, eloqüents i patriòtiques paraules a la 
nombrosa concorrencia que hi assistí. 

Seguidament i a la llum de la resplandenta fo
guera, les senyoretes Martínez i Badia i els sen
yors García, Grau i Pla, llegiren escollides poe
sies patriòtiques que foren molt celebrades. 

Degut al mal temps regnant, continuà la festa 
en la sala d'espectacles, on la cobla «Barcino» 
hi tocà un escollit programa de sardanes, verifi
cant-se a última hora quan el mal temps havia 
calmat, l'aixecament de globes. 

Aquesta festa és una de les moltes que te en 
projecte aquesta joventut per aquest istiu, i que 
creu complauran als catalanistes i llurs famílies 
que solen assistir-hi.—P. G. 

*** 

En la revetlla de St. Joan una colla de cata
lanistes de St. Just Desvern anaren al cim de la 
muntanya anomenada «La penya del Moro» on 
hi feren una grossa foguera. A sa claror hi tin
gué lloc una festa eminentement patriótica en la 
que s'hi llegí un valent treball inèdit del Doctor 
Martí i Julià que fou sorollosament aplaudit i re
but amb entussiastes aclamacions a Catalunya. 

*% 

En la passada revetlla de Sant Pere, la Jo
ventut Catalanista «La Coronela» del Casal Ca
talanista del Districte IV, realitzà una excursió a 
Santa Creu d'Olorde, que's vegé força conco
rreguda pels entussiastes joves components d'a
quella Joventut. 

L'df icio que les Joventuts de la nostra Unió 
Catalanista demostren per aquesta mena d'ex
cursions que saturen el llur esperit amb els deli-
tosos pe. fums de la Natura, és lloabilíssima i 
contrasta notablement amb les diversions embru-
tidores a que s'entrega en la majoria de cassos, 
el jovent desnacionalítzat de la nostra terra. 

Catalanistes: Es deure de companye-
risme, contribuir a l'obra del millora
ment material dels presos i exilats per 
causes de Catalunya. La Associació 
Catalana de Beneficencia, nascuda an 
aquest íí, vos demana la vostra ins
cripció en la seva llista de socis. 
Quota mínima: 0'50 Pessetes mes. 
Correspondencia: Canuda, 14, pral. 



LA NACIÓ 15 

atenció di 

FESTA DE LA PATRIA 

DIMARTS passat tingué lloc aquesta festa 
organitzada per la entussiasta Joventut 
Valencianista de Barcelona, en commemo

ració de la data del 29 de Juny de 1707, data en 
que el jou despòtic de Felip V, violentment arra
bassà les llibertats de Valencia. 

A tres quarts d'onze, ocupà la presidencia 
En Robert Blanquer—qui ho és de la Joventut— 
a qui acompanyaven una nodrida representació 
d'entitats catalanes d'esperit patriòtic i els repre
sentants de les Joventuts d'U. F. N. R., Lliga 
Regionalista i Unió Catalanista. 

Obert Tacte amb breus paraules per la Presi
dencia, el Secretari llegí les adhesions rebudes, 
que'ns excusem de publicar a causa de la seva 
extensió, car ella conté els noms de totes les en
titats que a Catalunya treballen per nostre resor-
giment nacional i no cal dir que totes les que mi
liten en els rengles de la nostra Unió Catalanista. 

En Marcelí Pascual, de la Joventut Valencia
nista, llegí un acurat i estudiós treball històric, 
descriptiu dels fets desenrotllats en la data com-
memorada i que fou premiat amb entussiastes 
aplaudiments. 

En representació de la Joventut «La Coro
nela» del Casal Nacionalista del districte IV, En 
Francesc Castillo llegí una vibrant poesia que 
fou xardorosament aplaudida, aixís com ho foren 
les rimes originals del jove poeta Josep Blanquer 
saturades d'un alt esperit patriòtic. 

El pulcre escriptor En Josep M." Francés, 
ens delectà amb unes ratlles curtes originals, ti
tulades «Clam Valencianista» que foren ovacio-
nades. 

En Duran i Tortajada, exquisit, com sempre, 
desgranà en belles estrofes, son himne a la Patria 
futura, que f jren carinyósament i valentment 
aplaudides. 

En Ignasi Ribera i Rovira, director de El Po
ble Català, en representació de les Joventuts 
d'U. F. N. R.,. en vibrants paràgrafs s'associà a 
la festa. Tingué mots de lloança pels joves qui 
lluny de Valencia treballen amb fè i dalit per 
Ella, recalcant lo mentíssim de llur tasca. Féu 
recalcar l'untat del pensament català i valencià, 
car ell és l'únic camí que ha de dur nos vers la 
Patria nova. Po^à de manifest l'esterilitat dels 
esforços de Castella per a unificar l'Iberia; i glo-
sant la f gura del alt rei En Jaume I, feu vots 
per a l'agermanament en l'hora del triomf. Fou 
llargament aplaudit. 

En nom de la Joventut Nacionalisia de la Luga 
i en el d'aquesta propia, el conceller de Barce
lona, En Jaume Bofill i Matas, saludà als valen
cians de Bircelona. 

Fa un paral·lel entre la caiguda de Valencia i 
Catalunya. Vàrem anar a terra—diu—perquè els 
havíem entregat abans la personalitat, però a 
l'hora de caure hi va haver un gest de conser
vació demostrant que no eren ben mortes les pa
tries naturals. 

Avui ens tornem a trobar agermanats els dos 
pobles, demostrant l'unitat de les terres d'una 
mateixa parla. Ens podem enorgullir de comme
morar aquesta trista data, i a les Joventuts invi
tades no ens hi heu cridat com forasters, ni ens 
hi considerem. La causa de Valencia és la de 
Catalunya. 

Terminà l'eloqüent regidor regionalista cri
dant: ¡Visca Valencia! (Grans aplaudiments). 

Nostre estimat Director En Frsncesc X. Ca
sas i Bríz, en nom de les Joventuts d'Unió Cata
lanista, fueteja l'obra uniformista, i censurant a 
les generación passades l'haver-se desprès de la 
plena sobirania de nostra terra admetent influen
cies estranyes a ella, entona un himne a la Cata

lunya gran, al imperi de la llengua catalana, amo 
i senyor del Meuiterrani, empori de nostra per
duda grandesa i camí que'ns portarà al mon, ocu
pant-hi el lloc que com a poble organitzat li per
tanyi. Fou fortament aplaudit. 

En Robert Blanquer donà mercès a les repre
sentacions que hi havien assistit. Volem altra 
yolta els furs, però infiltrats de l'esperit modern. 
Censurà el nomenament de mantenedor dels Jocs 
Florals de Valencia en la persona d'un diputat 
malagueny. 

Acabà amb un crit de visca Catalunya amb 
Valencia, corejat per la distingida i bastant nom
brosa—no tanta com era d'esperar—concorrencia, 
entre la qual s'hi pogueren admirar els rostres 
de distingides damisel·les.—X. 

m n 

NOVES 
Junta Permanent 

Des del primer d'aquest mes, les oficines de 
la nostra entitat capdal han quedat instal·lades al 
carrer de la Canuda, 14 pral, on deuran dirigir-se 
totes les comunicacions. 

Associació Protectora de l'Ensenyança 
Aquesta entitat ha trasladat les oficir.es a son 

nou hostatge, Canuda, 14, pral, ço que's fá avi
nent per al degut ordre. 

Joventut Nacionalista de Catalunya 
En el Casal Catalanista del districte segon 

(Alvarez, 6, pral.), tindrà lloc el dissabte 10 del 
corrent, una conferencia que tractant sobre «Tas
ca fonamental de l'Unió», explanará En Pere de 
Tera. 

*** 
El vinent dijous, 8 del corrent, en el Casal 

Catalanista del districte quart (Valencia, 361), 
donará una conferencia En F. Culi i Verdaguer, 
disertant sobre el tema «El Règim interior auto
nòmic i la Sobirania de la Nació». 

Donada l'importància de les mateixes, és de 
esperar que aquestes es veuiàn ben concorre
gudes. 

Avis 
Fem avinet a totes les entitats de la U. C. 

que desitjin anunciaren aquesta secció els actes i 
festes que projectin celebrar, que sols serán pu
blicats en el número de la corresponent setma
na, les noves que siguin enviades a aquesta Re
dacció per tot el dimecres de la mateixa. 

*• * * 
Dissabte prop passat tingué lloc al Saló de 

Cent de l'Ajuntament la solemne sess ó amb ob
jecte de col·locar a la Galeria de Catalans II-
lustres els retrats de donya Maria Josefa Mas
sanes, don Ramón Batlle i Ribas i don Miquel 
Badia i Buñol. 

La senyora Moncerdà de Macià i els senyors 
Marti i Bech i M. Guanyabens, llegiren les bio
grafies dels homenatjats. 

L'acte resultà imponent. 

Atenent a precs dels organitzadors de les fes
tes del Teatre de la Naturalesa, a Vallvidrera, la 
festa de l'aplec de la Sardana que estava anuncia
da enguany per el proper Diumenge, dia 11 del 
corrent, s'aplaçat per al dia 8 d'agost vinent. 

Es diu que per a final de l'Aplec es prepara 
una gran festa a la nit, que cridarà fortament la 

En el clàsic Teatre CatalàRomea, debutará 
el 10 de Juliol la companyia catalana del primer 
actor Joan Santacana, estrenant-se el drama en 3 
actes «L'estudiant insòlit» i «Cançons de prima
vera», originals del jove dramaturg Divi Panella, 
amb dos decoracions exprofesses de l'escenògraf 
Ros i Güell. 

En el concurs de sardanistes celebrat el diu-
meige passat, dia 27 de juny a Ripoll, obtingué 
el primer premi consistent en 100 pessetes, la 
colla de Bjrc lona «Alegroia», composta d'ele
ments dels nostres casals del districte tercer i 
quart, als qui adressèm la nostra més afectuosa 
enhorabona. 

En la ciutat de Vich tindrà lloc, demà, un 
concurs de sardanistes, havent hi destinat per al 
primer premi 200 pessetes i per al segon 100. 

Sabem ja que s'han inscrit moltes colles, al
gunes d'elles de Barcelona, el que dará una gran 
animació al mateix. 

S'ha publicat el cartell dels Jocs Florsls de 
Sabadell que's celebraran un dels dies de la Festa 
major d'aquella ciutat. 

A més dels tres premis ordinaris, s'ofereixen 
cinc objectes d'art.dugues col·leccions de llibres, 
dos premis de 103 pésetes i un de 50. 

Les composicions deuen dirigir-se a nom del 
secretari del Centre Català de l'esmentada po
blació. 

El Jurat el componen don Joaquim Ruyra, 
president; don Manuel Folch i Torres, don 
Alexandre Plana, don Manuel Ribot i Serra i don 
Pere Màrtir Peydro. 

* 
* * 

La Secció de Beneficencia de l'Ateneu Obrer 
del districte II, organitza un grandiós.festival Hel-
lènic al Parc Giirll per al dia 18 del vinent juliol. 

Sembla que'l programa estará compost per 
dues obres del Teatre Grec, que's faran en plena 
natura; ballets populars i sardanes per la rtnume-
nada cobla «La Principal de Perelada». 

Ha tingut la disort de veure finir la seva es
timada germana, el nostre volgut amic i company 
En Jaume Arqué y Clapés. 

També el nostre excel·lent amic En Josep For
cada, ha sofert la dolorosa prova de perdre a la 
seva volguda mare. 

Rebin els nostres entranyables amics la més 
sentida manifestació del dolor que ens han causat 
amb dues pèrdues. 

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

ABONAMENT 

1 pesseta trimestre -:- Estranger: l'50 pessetes 
COMBINACIÓ AMB «RENAIXEMENT» 

2'50 pessetes trimestre -:- Estranger: 4 pessetes 

Imp. José Sabadell y C.°, S. en C. — Mallorca, 257 bis 

http://oficir.es
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Sastrería 
ISA. ESTEVE 
::: Ronda Sant Antoni, 64, pral. 

Darreres novitats 
: en articles de : 
Primavera i Estiu 

Insuperable confecció a la mida 

Promptitut i cura 
en els encàrrecs 

Fàbrica de Guants 
de pell i de punt 

DIPÒSIT DE MITJES i MITJONS 
Classes selectes 

VENDA AL ENGROS I A LA MENUDA 

Junqueres, 12, pral. 

V I N S F - I I M S DEC T A U L A 

CASTELL 
DE CUNIT 

CD B 

Representant ]0SEP VIDAL Ronda Sant Antoni, 74, I e r , 1. 

0 ? H 

1 
Tallers Gràfics 

m B 0 

B B EJ 

l y C' l 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 

El Q Q 

Mallorca, 257 bis-BARCELONA 
TELÈFON 7210 
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