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PER NO FER POLÍTICA 
HEM llegit fa ben pocs dies, en la premsa 

diària de Barcelona, una nova política, 
que, si bé sols 1' hem conceptuat com 

una fantasia estiuenca, eixida de la ploma 
fecunda d'un reporter neguitós de no trobar 
assumptes amb que omplir la secció política 
del respectiu diari, no per això volem deixar 
de comentar-la i fer-ne, nosaltres també, tema 
del present article. 

En el solt polític a que'ns referim s'afir
mava que en le^ vinentes eleccions munici
pals que han de tenir lloc en. el proper mes 
de novembre, tots els partits polítics de Bar
celona presentarien per a candidats a les re-
gidoríes de la ciutat les seves més enlairades 
figures, a fi de que el nou Ajuntament estés 
format per toies o quan menys les principals 
personalitats que componen el Comitè orga
nitzador de la projectada Exposició Interna
cional d'Indústries Elèctriques. An aquest ob
jecte, deia la nova política de que parlem, 
que's gestionaria, per part dels interessats, 
que fos compatible el càrrec de regidor bar
celoní amb el càrrec de diputat o senador de 
les Corts de l'Estat espanyol. 

Nosaltres, que en matèries que afecten a 
la baixa política no hi entenem gran cosa, des 
del primer moment no vàrem voler creure 
que podés arribar a ésser una realitat el que 
en aquella ja mencionada nova s' afirmava, 
emperò com que les qüestions polítiques es
tan tant plenes de sorpreses i moltes vegades 
les iamai somniades actuacions depenen de 
quelcom trivial i fútil, al mateix temps que 
prenia còs dintre el nostre esperit 1' impossi
bilitat que la treva política que suposava 
el contingut de la tantes vegades mentada 
nova arribés a ésser un fet, s'anava afirmant, 
també, dins del nostre esperit i com a conclu
sió d'una controversia muda i interna, la ver
semblança de que allò, aquell conglomerat de 
forces polítiques, que no cal dir actuarien jun
tes pel bé de la ciutat, podés arribar un dia a 
ésser un fet explicat, divulgat, apoiat i defen
sat per totes les forces polítiques de Barcelona 
que fins ara s'han combatut a sang i a foc, dei
xant moltes vegades,com a resultat de la lluita, 
el còs ert i inanimat d'un entusiasta que, per 
la defensa de les propies idees, no havia vacil-
lat en donar la propia vida o arrancar la d'un 
séu adversari. 

I la possibilitat que en unes properes 
eleccions a Barcelona, ciutat d'apassionaments 
polítics, no hi hagués lluita electoral sanyo-
sament entaulada pels partits polítics—car sols 
manca de lluita suposa la presentació d'aques
ta candidatura de personalitats components 

del Comitè de l'Exposició Internacional d'ln-
dusíries Elèctriques—ens feia somriure sarcàs
ticament i, enduts per una onada d'escepticis
me polític, exclamàvem: -La política a la vella 
faiçó és una farsa, i per a desterrar aqueixa 
farsa de la vida pública del nostre poble ens 
hem d'empendre una fermíssima actuació d'a
firmació social absolutament oposada a aquests 
vellíssims trucs i procediments de la política 
embrutidora. * 

Ja des de que el Comitè de la projectada 
Exposició està format, ens ha costat bon xic 
poder compendre I' agermanament de que 
diuen han donat proves els representants més. 
alts i autoritzats de les forces polítiques bar
celonines, però, bon xic orgullosos, nosaltres, 
en aquesta ocasió, ens ho miràvem amb cert 
menyspreu i no concretàvem ni formulàvem 
encara, respecte aquest cas concret, el nostre 
anatema. 

Es de sempre que nosaltres ens hem pres 
seriosament la divulgació de les idees patriò
tiques i humanes que mouen tot el nostre ac
tuar nacionalista dins de Catalunya, i potser 
per aquesta seriositat nostra i perquè ens hem 
cregut, ademés, incapaços de mercadejar amb 
les propies idees, se'ns apareix com una mons
truositat la mutua col·laboració que s'ofereixen 
els partits polítics de nostra Barcelona, després 
d'haver-se tractat, els uns als altres i en ço que 
fa referencia als afers comunals, de pèssims i 
immorals administradors. 

La política de coincidències per a I' assoli
ment o realització d' una serie de punts con
crets, la comprenem perfectament per a ésser 
portada a cap en els pobles on la política si
gui una funció social que, convenientment 
dignificada, es desenrotlli normalment; però 
a la nostra ciutat, de costums polítics violent-
ment estridents, quan veiem convertit en rea
litat un agermanament de forces polítiques de 
caràcter antagònic, sempre, fatalment, hem de 
malpensar, i sempre, també, hem de contem
plar com són els que millor interpreten el pa
per de <farceurs> polítics els que de la soli-
darització circumstancial o definitiva de forces 
polítiques se n'enduen la millor part. 

En el vinent número: interven
ció Nacionalista per F. Culi i 
Verdaguer: : : : : : : : 

En la nostra política catalana se produeix, 
repetidament, el fenomen de sumar forces po
líticament heterogènies. 1 així succeeix que ço 
que en el terreny aritmètic no és pas possible, 
en el terreny polític és enlairat a sistema exem
plar per a basar combinacions electorals o 
d'altre genre. 

En l'esmentat Comitè de l'Exposició Inter
nacional d'Indústries Elèctriques, s'hi han aple
gat homes de diverses tendències. Han dit que 
no farien política, però, no-res-menys, tots els 
que componen el Comitè, tant si són parti
daris de les nostres reivindicacions nacionals 
com els que'n són contraris, tot i no volent 
fer política, comencen a adoptar com a llen
gua oficial d'aquesta futura Exposició i pel que 
fa referencia a la nostra mateixa ciutat, la llen
gua castellana, arreconant l'idioma català, que 
a Barcelona i a Catalunya es parla i que és el 
que, als ulls dels estrangers que V Exposició 
visitin, hauria de fer ressaltar el nostre caràc
ter nacional, diferent dels altres caràcters de 
les terres ibèriques i que fins volem creure 
estaran representats en I' Exposició barce
lonina. 

Els homes polítics que tota l'influencia de 
que gaudeixen l'han adquirit defensant, més 
o menys atenuats, segons els casos i les opor
tunitats, els ideals patriòtics de Catalunya i que 
ara formen part del ja esmentat Comitè, no vo
len fer política, i davant la postergado de que, 
segurament, d'una manera absoluta, serà ob
jecte la nostra llengua, callaran. I els altres, 
també per no fer política i suposant que 'Is 
nostres—diem-ne nostres—representants re
clamessin per a la llengua catalana una igual
tat de drets que'ls que exclusivament per a 
una altra llengua seran concedits, s' hi oposa
ran, resultant d' aquest no voler fer política 
que la tasca pràctica dels elements aplegats 
per a dur a terme la realització d' una exposi
ció que, malgrat ésser general de tot el que's 
produeix aquí i a les altres terres de l'Estat 
i més enllà encara, posarà de manifest la vita
litat i l'avenç industrial de la nostra terra, però 
no posarà pas de manifest la vigorosa existen
cia d'una nació que té atributs i elements per 
a regir-se a sí mateixa, fent florir, en la seva 
organització interna, modalitats socials ben 
amoroses i humanes, car el que caracteritza 
més que cap altre atribut l'existència d'un 
poble—la llengua—restarà vergonyosament 
amagat, perquè els organitzadors del certa
men internacional que's prepara no hauran 
reivindicat — per no fer política — els drets 
d'una gloriosa llengua, cada dia més cone
guda i apreciada arreu del món. 
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Perquè els obrers 
han de organitzar-se 

Qi'E sense organització no és possible, 
a una democracia en lluita incessant, 
com la que sosté la democracia socia

lista, realitzar la seva alta finalitat de justicia 
social, és una tesi qual demostració pot fer-se 
en breus paraules. Pensi's, només, com les 
qüestions econòmiques desvetllen i conciten 
a batre's a les passions més meçquines i odio
ses que nien en el cor humà. Amb ironia un 
xic gruixuda, però justa, deia, fa molts anys, 
un economista socialista, que la Vella Església 
d'Anglaterra abans perdonaria un atac contra 
trenta-vuit dels seus trenta-nou articles de fè 
que contra la trentanouava part dels seus rè
dits. I la qüestió econòmica, amb ésser un dels 
caires més importants del problema que plan
teja el socialisme, no és tot el problema, puix 
el socialisme afirma que la seva finalitat essen
cial—la socialització dels elements de produc
ció i de canvi—no 's podrà atènyer més que 
per la conquesta del poder polític, o sia, dit 
d' altra manera, que I' expropiació econòmica 
de la burgesia sols és possible després de la 
seva expropiació política. 

Un estament que, com l'estament obrer, 
arbora davant de la societat capitalista la ban
dera d'inapel·lables reivindicacions d'una ele
mental justícia i que aspira a realitzar un sis
tema d'alces ideologies derivades de les essen
cials funcions econòmiques que ell desempe-
nya,té necessitat d'una organització, car aques
ta és l'única manera capaç de crear i estructu
rar una voluntat col·lectiva que sigui garantia 
d'eficacia i de triomf de la seva lluita amb els 
interessos que per contracop aglutina. Per tant, 
com ella s' acorda amb el principi del menys 
esforç i permet una major economia de les 
energies i una més savia utilització de les ma
teixes, és )' organització una poderosa arma 
que els pobles tenen en les seves mans en la 
lluita llur contra els forts. 

Si ens fixem que una lluita augmenta les 
seves probabilitats d'èxit quan se planteja din
tre del quadre de la solidaritat que lliga als 
homes que tenen interessos i aspiracions sem
blants, veurem que la democracia socialista, 
que sent fins a la passió l'idea de l'organitza
ció, esgrimeix un argument d'una força enor
me, quan objecta a les teories dels anarquis
tes i dels individualistes que res no fóra tant 
plaent a la burgesia com veure les forces 
obreres que's dispersen i es disgreguen. 

Som a un temps en el qual l'idèa de la 
cooperació ha posat tanta fondària en els es
perits, que el capital mateix és mogut per la 
necessitat d' una acció mancomunada, que 
porta a cap sense escrúpols de cap mena, 
i burlant-se, amb impudor pròxim a la vessa-
nía, de ço que els seus turiferaris alcen com 
a fonaments indestructibles de I' intangibilitat 
de l'ordre de coses present. Així es comprèn 
que 1' organització, qual absència fa a priori 
tot èxit impossible, esdevingui un principi vi
tal pera l'estament obrer. L'obrer no pot de
fugir de participar a la vida col·lectiva del séu 
estament si té conciencia de les funestes con

seqüències que són estela de la seva negació, 
del séu abstencionisme. Pel séu grau de cul
tura—el que la dieta a que'l té sotmès l'actual 
monopoli dels elements d'instrucció li permet, 
—per les seves condicions econòmiques i àd
huc fisiològiques, és l'obrer, individualment 
considerat, l'element més vulnerable de la so
cietat de règim capitalista. De fet, l'obrer aïllat, 
malgrat la llibertat política que el Còdic li re-
goneix, se troba inerme i sense defensa davant 
les ansies d'explotació i de lucre d'aquells que 
econòmicament són més forts que ell. Es do
nant-se les mans amb els seus companys de 
treball, és aglomerant-se i donant a l'aglome
ració una estructura, com els obrers garantei
xen llur llibertat política i assoleixen l'indepen
dència moral que la dignitat social comporta. 

L' importancia i 1' influencia de 1' estament 
obrer, és en raó directa del séu nombre, i per 
a representar aquest nombre i també per a 
desamortizar els valors que contingui, és pre
cís coordinar-se, és precís organitzar-se. El 
principi de l'organització dèu considerar-se, 
doncs, com una condició absolutament neces
sària en la lluita que el proletariat sosté per a 
la seva emancipació. 

Ultra d'aquestes raons—-estrategia de la 
lluita i garantia d'humana dignitat i de mental 
independencia—que comanden l'organització, 
té aquesta el positiu aventatge d'una major ca
pacitació i educació de I' individu, obrant així 
com a ferment d'incalculables possibilitats. Es 
ja un tòpic del socialisme que l'obrer se su
pera a sí mateix amb l'organització. Ella és 
per als homes la més eficaç pedagogia social: 
eixampla la conciencia, portant a l'enteniment 
nocions insospitades; polaritza els sentiments 
cap a la simpatía i la bondat; afina el sentit de 
responsabilitat, posant sobrietat i seny en els 
actes, i exalta l'anhel de justicia, que és alhora 
força específica i element irreductible de les 
societats humanes i motor eficient de continui-
tat de la civilització a través dels cataclismes 
històrics. 

SALVADOR VIVES 

GUAITA 
D ONANT un passeig d'observació per la 

ciutat comtal, el foraster se dèu for
mar l'idea que no hi ha Ajuntament, 

o que, si n'hi ha, per a res se preocupa de la 
salut i benestar dels ciutadans, car si fins en 
la Rambla no s'hi acaba l'asfaltat i a la Plaça 
de Catalunya no s'hi refan les aceres, llocs 
tant concorreguts i els més apropósit per a la 
critica, figureu-vos com són els carrers no 
afavorits per grans concorrendes, i, per tant, 
menys disposats a la severitat de la critica. 
Això, en quant se refereix a l'observació d'un 
estrany. 

Els que vivim a Barcelona, ho trobem ja 
natural. D'un Municipi on el desordre és el 
que impera, no és possible esperar-ne cap re
organització seriosa, car precisament en la 
desorganització — i potser diríem millor en 
V immoralitat, — és que aqueixes situacions 
municipals poden aguantar-se. 

Separem-nos un poc de les Rambles, Plaça 
de Catalunya i Passeig de Gracia, i ja troba
rem arreu aceres sense construir en llocs d'on 
els propietaris ne treuen un lloguer, o bé són 
edificis construïts per a qualsevol utilitat, ve
nint en tots els casos obligats a construir-les; 
munts d'escombraries menaçant la salut públi
ca, cries de viram en els balcons i tantes altres 
manifestacions demostradores de la deixadesa 
municipal. 

Hi ha un Ajuntament, hi han empleats mu
nicipals, abastament, per a fer cumplir amb el 
major rigorisme les ordenances, i no obstant 
això, no's cumpleixen. N'hauríem de deduir, a 
la vista dels fets, una incalificable deixadesa; 
empro no volem fer-los tant mal favor als re-
regidors barcelonins, i volem creure que sí, que 
estimen la salut dels ciutadans, però que ells i 
els seus partits s'han creat tant grans compro
misos polítics, que tenen barrada tota via que 
els encaminés a fer cumplir els més rudimen
taris principis de reorganització municipal. 
Són tant i tant importants els interessos creats 
entre'Is regidors i una part del poble, que sen
se una decissió enérgica de part dels regidors 
—que no poden tenir, perquè aleshores se 
posarien al descobert estranyes combinacions 
d'alguns — no hi ha cap possibilitat de re
forma. 

El mal és antic i prou tots el coneixem. L' 
Ajuntament acorda, per exemple—com ho feu 
no fa pas molt—que desapareguin els galliners 
de les balconades. Els agents municipals des
pleguen les seves forces, comencen l'acció, i tot 
seguit topen amb un veí lerrouxista o regiona
lista que fa d'interventor en ies eleccions o és 
agent electoral, quals oficiositats son recome-
nables, i ja tenim l'acció dels agents munici
pals descaracteritzada, essent la burla del 
veïnat i, per tant, inutilitzada una tant bene
ficiosa acció, per una conveniencia d'ordre pu
rament de partit. I aqueixes accions de des
autorització dels agents municipals passen en 
tot, i així no és d'estranyar que'l municipal o 
l'urbà, enlloc de denunciar a un veí regiona
lista o lerrouxista perqué no construeix les 
aceres, tira les escombraries al carrer, rega les 
plantes del balcó fora d'hora, va en bicicleta 
per les aceres o porta l'automòbil a gran velo
citat, sapiguent per endevant que les denuncies 
no seran cursades, prefereix l'amistat del vei, 
que potser li regraciará amb un cigarret, un 
got de bon vi o una propina per Nadal. 

Cert que contribueix a la desmoralització 
ciutadana la manca de compliment de part del 
poble. Empro, el més cert, és que'ls que la ca
sualitat ha portat a l'Ajuntament, desconei
xen en absolut la llur missió ciutadana, i per 
això, per damunt de les necessitats i la salut 
del poble hi posen la conveniencia del séu 
partit. 

Ells no's preocupen d'administrar bé ni 
malament, sinó que volen conservar o procu
rar-se vots. L'aspecte ciutadà de Barcelona 
no'¡s preocupa ni'ls interessa, si per davant hi 
ha un interès del partit en que militen.—F. 



LA NACIÓ 3 

Per la reivindicació de Catalunya 

Als qui's vanten d'integrar 
la Nació Catalana 

No hi ha, ara, dins el nacionalisme català 
la tendencia de perniciosos resultats, 
haguda en altres temps, d'exagerar el 

grau que ha assolit el nostre moviment vers 
la reivindicació de la Nació Catalana. 
. Els capdevanters actuals del nostre movi
ment s'han convençut que per a lograr que 
aquest reïxi, cal, en primer terme, conèi
xer exactament tots els factors favorables i 
perjudicials, car tenint clara noció del que'ns 
és nociu i del que'ns és favorable, sabrem 
que és el que hem d'enderrocar i que és el 
que hem de fomentar. 

Darrerament, distingides personalitats del 
nacionalisme català, han dedicat llur activitat 
a estudiar, com el metge que estudia al ma
lalt el guariment del qual li ha estat confiat, 
l'estat actual del nostre moviment i els factors 
dels quals és funció. 

Un dels més notables d'aqueixos treballs 
és, sens cap mena de dubte, el lluminós estu
di d'En Rovira i Virgili titutat «La Nacionalit
zació de Catalunya». Notabilíssim és, també, 
el paràgraf que a aqueixa qüestió va dedicar 
el Dr. Martí i Julià en sa darrera conferencia, 
afirmant que Catalunya no havia assolit, enca
ra, la categoria de Nació. 

Cal remarcar que, en tots aqueixos tre
balls, hi ha unanimitat perfecta en atribuir a 
l'escola la més decisiva influencia en el reei
ximent dels moviments nacionalistes i, per 
tant, en la Uiberació de Catalunya. 

I no—res—menys,ens trobem que, després 
de prop d'una centuria del renaixement cata
là—data aquest de l'any 1833—l'ensenyament 
català, tant el primari com el superior, se 
troba, totjust, en el séu començament. 

Tots veiem amb pena el que passa a Bar
celona on, d'entre els centenars d'escoles pri
màries que hi ha, no arriben ni a una dotzena 
les escoles catalanes. 

Aquest lamentable estat de coses, molts 
nacionalistes d'ara l'atribueixen a la deixadesa 
i manca de patriotisme dels nostres avant
passats. Si s'hagues in preocupat d'aqueix 
trascendental problema,—diuen—ia naciona
lització de Catalunya estaria molt més avan
çada. 

No hi ha dubte que aqueix resultat l'hau
rien obtingut sí, com «els polonesos heroics, 
que han après i ensenyat clandestinament l'i
dioma nacional en les apartades masies de la 
plana, aqueixos polonesos que, quan per un 
curt espai de temps, lluí a la Rússia autocrá-
tica un reflecte de les llibertats occidentals, en 
pocs mesos obriren centenars d'escoles, hi 
enviaren vuitanta mil deixebles i aplegaren, 
en el tresor de l'institució «Mare de les esco
les» uns tres mil·lions», nostres avant-passats 
haguesin fet el mateix. 

Més, això, ells no ho podien fer; no era 
feina d'ells; és feina nostra. Ells, no'n van te
nir mai d'aspiracions nacionalistes; el movi
ment nacionalista català, amb conciencia de 
tal, és fill d'aquesta centuria i el problema de 
a nacionalització per l'escola, només cap a 

dins d'un moviment nacionalista. Els nostres 
precursors a l'iniciar el moviment català, si-
gueren el fonament necessari del nostre movi
ment nacionalista d'avui, però no foren nacio
nalistes. No' n foren, ni era natural que' n 
fossin. 

Les aspiracions dels pobles fan llur apari
ció en l'ànima dels homes, a mida que les 
immediates anteriors han estats realitzades. 
Ells, que patiren durant segles el jou de l'es
clavatge i els efectes de la desnacionalització, 
no podien, de cop i volta, sentir aspiracions 
nacionalistes i, per tant, preocupar-se de l'es
cola catalana. 

Cregueren, la majoria al menys, que'l pro
blema català era com un de tants problemes 
que fan llur aparició, accidentalment, en la 
vida de l'humanitat i que's resolen amb una 
campanya més o menys llarga i accidentada 
sobre l'opinió pública, desconeixent que un 
moviment nacionalista és, abans que tot, una 
qüestió sentimental, espiritual. 

Estudieu l'ànima dels catalans desnaciona-
litzats i veureu que, si tracteu de renacionalit-
zar-los parlant-los del deure que tenen tots 
els catalans de treballar pel triomf de les aspi
racions nacionalistes de Catalunya, els vostres 
resultats seran molt migrats. I és que si no 
senten a dins séu Catalunya, si per ells, Cata
lunya, és una cosa morta, és impossible que'ls 
suggeriu l'idea de servir-la i estimar-la. 

Tots els homes són de llurs temps, i si'ls 
nostres precursors cumpliren llur deure fent 
ço que feren, nosaltres no cumpliríem el nos
tre, no continuaríem llur obra, si féssim, no
més, obra de la mateixa natura que la que 
ells feren. 

Per tant, tu, lector que't vantes d'ésser 
nacionalista; tú que somrius satisfet perque't 
creus ésser posseidor d'aqueix tresor espiri
tual que és l'ànima de Catalunya, que és el 
posseir conciencia de Catalunya Nació, si no 
capeixes l'importància trascendentalíssima de 
l'ensenyança catalana, i, com aquell que agafa 
una arma i acut a una barricada a defensar 
una idea, no corres tu, igualment, a nodrir els 
rengles de la «Associació Protectora de l'En
senyança Catalana-, tot beneint als homes 
que aixecaren aqueixa barricada des d'on 
lluitar amb eficacia per a la llibertat de la pa
tria, desenganya't, tú que't creus posseir la 
vera ànima de Catalunya, no la posseeixes 
encara. Estàs, només, en el primer grau de la 
renacionalització i ets dels que no porten din
tre séu l'esperit de Catalunya. 

Si encara t'estimes més emplear els teus 
cabals en comprar altres coses, molt sovint 
supèrflues, que dedicar-los al benestar de Ca
talunya, és que encara t'estimes més aquelles 
coses que Catalunya; és que encara ets dels 
que'ls surt la llengua catalana dels llavis 
com un pur fenomen biològic; ets dels que 
llegeixen la Historia de Catalunya i només hi 
veuen fets passats, extingits; ets dels qui pa
ssen per les nostres planes i muntanyes i no
més senten que trepitgen terra; ets dels que 

contemplen nostres monuments i només hi 
veuen meravelles arquitectòniques; és que en
cara estàs desnacionalitzat i no frueixes de! 
goig immens que dóna la possessió de l'ànima 
de Catalunya... 

Pensa que V « Associació Protectora de 
l'Ensenyança Catalana», és la quintaessencia 
del catalanisme. Si tu n'ets fóra, encara no 
integres la Nació Catalana, encara ets fóra de 
Catalunya. 

R. RÀFOLS I CAMÍ 

Sí, siguem constants en totes les nostres 
actuacions, en totes les nostres ideolo
gies. I no perquè ens en diguem hau

rem complert amb el deure que, indiscutible
ment; tenen els que laboren per una determi
nada Uiberació patriòtica o social, no. Al dir 
que posseim aquesta qualitat, ha d'ésser vera
ment efectiva; hem de fer-la prevaldré ben 
fortament en totes aquelles accions en que 
les circumstancies ens obliguin a intervenir. 

Al pendre part en elles, a l'esmerçar-hi les 
nostres energies, sempre, sempre, ho hem de 
fer amb força entusiasme, però sense deixar-
nos arrastrar per apassionaments de cap me
na, que no condueixen mai, cap d' ells, a re
sultats falaguers. 

Nosaltres, els que combreguem dins la 
modalitat nacionalista de 1' Unió Catalanista, 
ja l'hem sostingut aquest criteri amb tota la 
seva plenitut. 

Res ve a demostrar-ho més clarament com 
l'ininterrompuda corrent d'acció càtalanitza-
dora portada a cap per l'agrupament capda
vanter del moviment patriòtic de nostra terra, 
i qual acció és arribada a sa major concreció 
després de la proclamació del 3 de Jener d'en
guany, per la qual s' adheriren els més lògics 
principis socials a la doctrina nacionalista del 
nostre poble. 

Hem arribat, doncs, al punt en que tenim 
de fer pública demostració de les ideologies 
que'ns mouen; de dir ben clarament qui som 
i el que volem, i de treballar per a fer facti
bles les nostres justes aspiracions, infiltrant-
les en l'ànima del nostre poble. I per a que 
tot això pugui esdevenir esplendorosa reali
tat, és indispensable, és de tot punt precís, 
que siguem constants. 

Tenim de fer compendre al poble, car 
avui no ho entén o l'hi fan entendre molt im-
perfectament, que les orientacions aprovades 
per l'Unió Catalanista són les úniques que 
portaran als homes de Catalunya vers la rea
lització dels ideals amplement deslliuradors. 

Una volta n'estigui ben persuadit, una 
volta estigui convençut i s'hagi fet aquestes 
orientacions ben seves, perquè les senti bate
gar en son sí, aleshores, no tingueu, amics, el 
més petit dubte que les coses se presentaran 
sots un altre aspecte ben canviat i diferent de 
l'actual. 

Tinguem constancia en la propagació i di
fusió de les idealitats nostres, i veurem fructi
ficar l'obra de nacionalització i socialització de 
Catalunya. 

JOSEP M.N GIBERT 
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De la vida rural catalana 

E STENENT el nostre esguard camps a l'en
llà, som obiradors del gros acorament 
que plana damunt les gents campero

les de la major part de nostra terra. Catalun
ya- tots ho sabem bé prou—no és solament 
una nació industrial i comercial, sinó que 
també és força agrícola. Sos plans són ata-
païts de conreus ufanosos. I les vessants de 
ses muntanyes són treballades per la mà des
tra i forçuda de nostra secular pagesia, qui 
sab fer prodigis en l'art innata de fer tornar 
els erms i pedregars en gracioses mojades de 
sembrat, que rega, devegades, amb la suor 
del séu front colrat pels sols i serenes que hi 
baten tot l'any. 

La plantació que, d'una manera general, 
constitueix la base econòmica de nostres pa
gesos, és la vinya. Se pot dir que'ls vinyals 
constitueixen la principal déu de riquesa de 
la pagesia catalana. Qui no ha vist a un cam
perol goitar el poixant verolar de sa vinya, 
no'n sab ben bé la valor d'aquesta afirmació! 
Sembla un místic en joiosa contemplació. 
Quantes coses dèu pensar?—Jo sé d'un que'm 
digué un dia: *Quin bò fa de veure això! El 
que és aquesta hivernada si que la dóna no 
tindrà d'anar a la fàbrica, a fer d'escarraçot 
per quatre quartos!» I, en aquestes paraules, jo 
hi vegi quelcom trastornador. Jo hi vegi un 
home que tenia com a il·lusió suprema, aca
bar la dolor de veure sortir, a les quatre de 
la matinada, quan ell anava a obrir soics a la 
vinya, enfredolicada, la dóna dels seus dalers, 
qui havia de caminar dues hores, camps a 
través, entre fangars i dotades de neu, per 
a arribar a ciutat, treballar onze hores dins 
unes quadres que li robaven troços de sa for-
mositat i salut, després tornar, negra nit, a 
casa, lassa, engrogueïda, malhumorada... i tot 
per a guanyar aquelles divuit o dinou pesse
tes setmanals, sense les quals no era possible 
sostenir la casa i anar pagant les llavors 
plantades... I en el verolar, en el fruitar d'a
quell terrer carregat d'esponerosos ceps, po
sava, aquell camperol, l'esperança d'una dolça 
emancipació. 

Esperances d'aquesta llei, quantes n'en
clou el verolar d'una vinya! 

Més, enguany ha sigut any de malastre. 
Ha sigut un any que ha afogades, tantost 
nascudes, les millors esperances de nostra 
gent camperola. Quants i quants veuen amb 
pregona dolor com l'esposa,aquestahivernada, 
haurà de tornar a la fàbrica que tant l'abasar-
da. Quants i quants han d'ajornar el poder 
pendre muller, temps ha freturada!.. Quants 
i quants veuen com ses filles, ploroses, fan 
el farcellet i cap a ciutat a servir de regatxo 
de la gent benestant, fan via!.. Quants i quants, 
veuen sos fills grandassots i sapats, fer bagat
ge gros i—oh avergonyidora dolor!—canviar 
de patria, cercar una patria on hi hagi pà per 
a tothom i, sobre tot, pels que treballen! 

Enguany, hi ha hagudes malures als 
camps. Enguany el blak-rot ha ageguts els 
blats i el mildew, el terrible tnildew ha mortes 
les vinyes. El poc que romania, la pedregada 
ho ha acabat de malmetre. 

Malures i pedregada. Aquests són els fla

gells devastadors que han dut un gros aco
rament a les gents camperoles, les quals, 
acorralades sota el pès feixuc de la limitació 
espantadora dels elements de vida, emigren 
o es consumeixen en la solitut i en la miseria, 
sense tenir esment que si aitals fenòmens 
de la Natura són inevitables, són, al menys, 
força contram»stables—especialment sos efec
tes—quan se viu sota un Estat, on tothom és 
Estat, i per consegüent hi sura, per damunt 
de tot, un clar sentit de la vida nacional del 
poble que's governa. En un Estat així modern, 
s'hi fan efectives, són realitats, els ideals pro
clamadors del dret a la vida dintre la patria 
natural de cadascú, així com la socialització 
de la terra. 

Nostres gents camperoles, donada l'idio-
sincracia nacional que tenen sobreposada, no 
poden fer altra cosa que ço que fan. Tot el 
més que arribin a poder fer, en sentit col·lec
tiu, és demanar a sa respectiva Diputació 
que'ls perdoni la contribució. I res més. 
En el cas present calen resolucions definitives. 
Més mentre se visqui integrat al conglomerat 
heterogeni de pobles que formen V Estat 
sots sa uniformitat político-administrativa, 
les resolucions definitives són impossibles. 
L' Estat espanyol és un Estat que forço
sament ha de viure a l'antiga: militarisme, 
burocracia, política netament política i gents 
privilegiades, són les característiques d'aquest 
Estat que'l feu la voluntat dels reis amb llurs 
espases, destrocadores de tot dret, no la vo
luntat dels pobles sotmesos, amb inconscien
cia del llur ésser, a sa indignadora uniformitat. 

Si d'anys ençà els fills de Catalunya ha
guessin tingut instint nacional català; si d'anys 
ençà fóssim ben catalans hauríem procla
mat al món la nacionalitat catalana i amb 
ella I' Estat català, sots el qual tots els 
catalans fórem Estat i; per consegüent, pos-
seits d'un clar sentit de la vida nacional 
de Catalunya. Essent la terra socialitzada—de 
tots—no hi podria haver ningú distret davant 
d'aquests trasbalsaments, i amb humanal soli
daritat econòmica, amb elements científics— 
tal com se fa en terres els governants de les 
quals viuen la vida nacional—procuraria's ca-
pacitar-s" per a contrarrestar malures i espar
gir les boirades que porten pedra. I quan 
aquestes dissorts no poguessin humanament 
ésser evitades, aleshores els cabals de.l'Estat, 
en lloc d'ésser esmersats en regulars exèrcits 
de dominació i conquesta, en aparellar esqua
dres més o menys invencibles, en asoldejar 
religions i caps d' Estat merament decoratius, 
els cabals de I' Estat català, modern i amarat 
de justicia social, serien per a evitar els dolors 
encongidors de tots aquells que en qualsevol 
ordre patissin. 1 en aquest cas concret, la pa
gesia catalana seria rescabalada dignament i a 
proporció de ses pèrdues. Emperò ara, si no 
volem fer feina negativa, si no volem veure 
partir cap a l'emigració el millor de cada casa 
de la ruralia, si volem dur un xic de conort 
als atribuláis conresadors d'unes terres domi
nades pel capitalisme insensible i per 1' esta
tisme reculat i sense entranyes; si volem ésser 
pràctics—oh grossa vergonya!—pidolem per 
favor ço que hauria de donar-se de dret. 1 per 
això, bo i protestant de ¡'injustícia social reg
nant, ajuntem nostre clam al llançat per En 
Solervicents de nostre estimat confrare Sol 
fxent, de Navarcles: 

«A vosaltres, autoritats; a vosaltres, indus
trials, que teniu manera d'aliviar el conflicte; 
a vosaltres demano : als primers, que procu
reu obres públiques per a donar treball a qui 

li convingui, puix que altres, amb menys mi
seria que nosaltres, sol·liciten i són atesos, 
i als segons, que tingueu llàstima de nostres 
desgracies i, mermant una mica vostres rèdits, 
recompenseu un poc més als obrers d'aquest 
desgraciat poble.» 

Sí, demanem. Més fem constar per enda
vant nostra malfiança en les autoritats i en els 
industrials, car les autoritats, fins les dels nos
tres pobles, són autoritats de l'Estat, aue pa
teixen dels vicis inherents a llur tipu nacional, 
i els industrials, pocs són els que's recorden 
de que els homes som tots germans. Autori
tats i capitalistes, tot i alabant-se d'ésser bons 
i justs i, a Catalunya, vantant-se d'ésser aima-
dors de la terra,no els trobareu mai que sentin 
ni apaivaguin els greus dolors del proïsme. 

F. PINEDA I VERDAGUER 

n i 

La Rússia també pro
clama el Nacionalisme 

A la proclamació del Nacionalisme com a 
doctrina d'Europa, feta a la conferencia 
socialista tinguda a Londres al comença

ment de la guerra actual pels representants 
dels països al'liats i a la nostra afirmació que 
declarava'ns partidaris d'aquests darrers per en
tendre'ls defensors dels drets dels pobles i defen
sors de la llur independencia, només ens donava 
neguit l'haver d'acceptar a la Rússia—anc que 
incidentalment—com a participant d'aquestes ma
nifestacions, perquè, precisament la Rússia, hau
ria pogut abans de la guerra declarar-se concre
tament per l'orientació nacionalista, resolent en 
aquest sentit els plets de Finlandia i Polonia. 

Però, qui sab si l'enmirallament amb la con
ducta dels seus al'liats o perquè ja fos arribat el 
moment de la justicia, el cas és que des de la 
data en que's celebrà la conferencia de Londres, 
el govern rus, i el mateix czar han vingut fent 
afirmacions cada vegada més nacionalistes i de 
regoneixement dels drets dels pobles oprimits. 

La caiguda de la capital de Polonia en poder 
dels alemanys, ha palesat darrerament la nova 
orientació de l'imperi del nort. Al reunir-se el 
Consell de l'Imperi, el séu president Koulomzine, 
desprès d'una sessió en que fou declarada per 
diversos membres que Rússia no's desentenia de 
cap manera del problema polonés, cridà i fou res
post unànimament, tVisca Polonia». 

Pel que portem dit i que acaba de succeir, 
desapareixen els motius de dubte que teniem 
posats damunt de la Rússia. Creiem que accepta 
els principis nacionalistes i creiem que amb les 
seves al'liades, la França i l'Anglaterra, labora 
per l'adveniment de la Justícia i el triomf del 
Dret. 

No mancaran els qui interpretaran de faiçó ra
dicalment oposada a la nostra, l'actitut d'ara a 
la Rússia. Nosaltres mateixos els donarem argu
ments i els podem dir que únicament quan tota 
la Polonia és fora de la Rússia, se decideix aques
ta a regonèixer-li els drets nacionals. Però també 
els direm que aquest «visca Polonia» obre un 
crèdit de tot el món lliure a la Rússia i que aques
ta, no podrà deixar-lo impagat. 

I també'ls direm que entre'l regoneixement, 
de grat o per força valent-se de les circumstan
cies o com a fruit del convenciment, que la Rús
sia fa dels drets dels pobles oprimits i la cristal-
lització del pensament germànic per la declaració 
del príncep Bulow, negant estat i bel·ligerància 
a les qüestions nacionalistes i socialistes, ens de
cantarem, per raó del nostre pregó ni sentimental 
llevat humanista, cap aquella solució que, anc 
que en principi i de faiçó inestable, regoneixi 
l'esencia dels nostres principis que estimem com 
a renovadors del món. 

Per això no diem: la Rússia actúa en nacio
nalista, sinó la Rússia també proclama el Na
cionalisme. 
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Les reivindicacions 
dels socialistes tiecs 

E L ciutadà A. Nemec, leader força cone
gut dels socialistes txecs, s'ocupà en el 
periòdic del partit socialista Pravo Lidu 

de Praga de la situació de la «Internacional» 
obrera i de les reivindicacions dels camarades 
txecs. Nosaltres en recollim els passatges més 
remarcables, que creiem seran vistos per nos
tres llegidors amb el gust que'Is veiem nos
altres: 

«L' «Internacional» obrera—escriu en Ne
mec—no és pas morta. Anem a reconstruir-la 
bo i adaptant-la a les nostres necessitats. La 
seva organització cal confessar que no'ns ha 
donades totes les satisfaccions, a nosaltres, 
socialistes txecs. Més això no vol pas dir que 
ens en haguem de separar i privar-nos del séu 
apoi. Al contrari, és precís transformar-la i 
contribuir, en tot el possible, al séu millora
ment. 

Al 1896, en el Congrés de Londres, và
rem lograr ésser representats per una delega
ció independenta, com a unitat regoneguda 
dintre la «Internacional». Més tard, aquesta 
mateixa representació ens fou acordada per a 
la «Internacional» sindical. Emperò, nostres 
camarades alemanys d'Austria aixecaren ob
jeccions contra aquesta situació; ells no vol
gueren regoneixe'ns el dret de posseir nostre 

. propi moviment obrer i de dirigir-nos-el nos
altres mateixos, com tots els altres països 
del món. I per això la conferencia d'Amster
dam, al 1905, ens llevà el dret a una repre
sentació distinta, dins la «Internacional» sin
dicalista. Això, sacrificar l'esperit social i 
demòcrata a raons d'ordre purament admi
nistratiu, fou un gros mancament. 

Cinc anys després, nostres camarades ale
manys ens denunciaren a la «Internacional», 
en el Congrés de Copenhague, com a voler 
fer de nostre moviment un moviment obrer 
completament independent del séu. La «Inter
nacional» aprovà ses denuncies, i fou en và 
que nosaltres exposéssim el tort que 1'«Inter
nacional» feia, oposant-se a la lliure organit
zació dels petits pobles, ja que això trava la 
llur evolució natural (1). 

Cinc anys s'han després escolat, i el temps 
ens ha donada plena satisfacció. Una seca 
organització matemàtica és mancada, evident
ment, de solidesa; i avui són rars els con-
gresistes de Copenhague que no hagin can
viat d'opinió. No volem ara fer recrimina
cions, més cal esperar que aquests desacerts 
no's repetiran pas més. 

Avui la «Internacional» al proclamar que • 
cada poble té'l dret d'ésser independent i amo 
dels seus destins, ha acceptat nostre pro
grama. 

Aquesta concepció és natural, i els darrers 
esdeveniments n'han fet ressortir més sa jus-
tesa. Els socialistes alemanys l'han altament 
proclamada, l'any passat, aprovant el progecte 
militar, després de la declaració de guerra. 
Els suiços i els italians han dit la mateixa cosa 
a Lugano, quan han protestat contra'ls- pro
cediments alemanys. Els noruecs, els suecs i 
els hol·landesos obraren de la mateixa faiçó 
quan assajaren d'aplanar els dissentiments 
que s'havien aixecat dintre la «Internacional-. 
A Londres, els anglesos, francesos i belgues 
se col·locaren al mateix punt d'obir i els ale
manys d'Alemanya i els d'Austria, reunits 
amb els magiars, no tardaren a seguir son 
exemple, encara que amb l'objecte d'atenuar 
el predicament assolit per la conferencia de 
Londres. 

(1) Cal tenir present aquest passatge i altres d'aquest article 
per si mai a Catalunya podia gaudir-se d'un moviment obrer català 
que sol·licités un lloc. independent dels altres, dintre de r «Inter
nacional.» 

Totes aquestes conferencies indiquen prou 
clar que la «Internacional» viu,—solament li 
manca unió. Sobre'ls principis no hi ha pas 
desacord,—la táctica, solament, és diferenta. 

Encara que dintre les actuals circumstan
cies sia difícil l'entendre'ns, es pot esperar que 
vindrà dia que'ns entendrem. 

Si aquesta concepció de que cada poble 
té ei dret de decidir, ell mateix, del séu per
venir no és pas una utopia, és precís portar-
la a la realitat. Aquesta concepció dèu haver 
de tenir son lloc dins la «Internacional». No 
obstant, a Austria, s'ha fet tot el que s'ha po
gut per a ofegar el desenrotllo d'aquesta idea 
vital. Ja, abans de la guerra, s'ha fet descendir 
la «Internacional» ben avall, no volent rego-
néixer, a cap preu, el dret dels pobles a des
enrotllar-se a llur guisa. La guerra actual pot 
ésser que dugui una milloració o una trans
formació completa, relativa a aquest punt fo
namental. 

I diem pot ésser, car els socialistes d' Aus
tria ens sembla que no regoneixeràn pas el 
dret de les nacionalitats sinó en teoria. En el 
séu darrer manifest a favor de la pau ells ne 
parlen força solemnialment, però tothom se 
pregunta si sa darrera declaració és sincera, 
o si ella no és més que I' expressió de la per
plexitat causada per les actuals circumstancies. 
Però, en tot cas, el punt d'obir alemany no pot 
ésser decididor de nostra personalitat, com ho 
fou abans de la guerra; I' influencia alemanya 
no serà més decissiva, i el canvi favorable a 
nostra causa ja s'és produit. 

Regoneixent,d'una manera general,el dret 
al lliure desenrotllament de cada poble, se re-
goneix, a l'ensems, nostre dret de posseir nos
tre moviment obrer plenament independent, 
el qual se manifestarà, com arreu, dintre tres 
corrents distintes : política, sindical i coopera
tivista. 

—¿Quina forma d'organització, tal o qual, 
dèu haver de donar tal o qual poble a son mo
viment obrer? — Això depèn de les circums
tancies dintre les quals viu i treballa. 

Es essencial de desenrotllar aital tendencia 
i d'impregnar als nostres obrers d'idees socials 
i democràtiques i de fer ben fortes ses organit
zacions, car la força de la «Internacional» creix 
a mida que augmenta la poixança de les uni
tats que la composen.» 

Ens cal remarcar que aquest article del ciu
tadà Nemec, en el fons, coincideix amb l'arti
cle «La nova Europa que s' obira», aparescut 
en aquestes columnes mateixes, fundant la mi
lloració i utilitat de I' «Internacional» en des
enrotllar una tasca francament renacionalitza-
dora. Recomanem a nostres amics que amb
dós escrits els donin a llegir a nostres obrers 
per a veure d'influir en llurs esperits l'idea de 
desenrotllar el moviment obrer de Catalunya 
independentment de tot altre moviment. I si, 
com espera en Nemec, la «Internacional» de 
demà regoneix al proletariat de Bohemia 
sa personalitat propia, independent de la del 
proletariat d'Austria, e!s obrers catalans, si 
s'organitzen a la catalana, obtindran, així ho 
creiem nosaltres, llur personalitat, dintre de 
l'«Internacional», independent de l'organitza
ció que representi als obrers de I' Estat espa
nyol. I no és tot-u tenir personalitat propia 
o tenir-la delegada. Avui mateix, el proleta
riat, l'obrer català, podria laborar, donada la 
seva activitat, a favor d'una pau, tot justicia 
i equitat, que clogués aquesta removedora 
guerra. I si no ho fa, si no ho pot fer, és per
què el conjunt del moviment obrer a que viu 
integrat—el moviment espanyol—a més d'és
ser inactiu, és xorc per a les accions decidi
des i modernes. — P. 

SI m 

Els conflictes socials 
El de Reus 

EL greu conflicte que fa prop de cinc mesos 
es provocà a l'important fábrica de filats i 
teixits del senyor Tarrats, per una qües

tió insignificant, que'l representant del Govern 
central, a pesar de sa poca importancia, no sapi-
gué o no volgué, pels seus fins polítics, arran
jar, i que 1 actitut de la classe patronal ha fet que 
prengués proporcions alarmants, lluny de solu
cionar-se va empitjorant a cada dia que passa, 
sense que's pugui predir com i quan acabarà. 

Totes quantes tentatives d'arranjament han 
portat a terme, des de nostra correspondencia 
anterior, le- autoritats locals i provincials, han 
donat el mateix resultat: una negació complerta. 
Ni els obrers cedeixen una'part de llurs preten
sions, ni els patrons es disposen a cedir-los res 
del que pretenen, estrellant-se, davant d'aital 
intransigencia, els bons desitjós dels interme
diaris. 

L'anunci de tancament indefinit de la fàbrica 
origen del conflicte, ha agreujat en grsn manera 
la qüestió. Els obrers veuen que aquest tancament 
és simulat per a fer desaparèixer el boicot que a 
la mateixa tenen declarat i lluny de alçar-lo el 
sostenen amb més energia. 

Conseqüència, també, del tancament, és la 
nova demanda feta pels obrers de que sigui rego
neguda la Associació de l'Art Fabril per tots els 
fabricants tèxtils,—qual regoneixement, fins ara, 
es demanava tant sols al senyor Tarrats, i que, 
com ja diguérem, ha sigut l'obstacle per a la solu
ció del conflicte,-—cosa que complica més l'assum-
pte i, per tant, és més dificil llur arranjament. 

El malestar no pot ésser més general. Els 
obrers han agotat ja els cabals de llurs caixes de 
resistenc.a i la misèria fa comença a fer-se sentir 
en les seves llars; els industrials petits, que per 
pressió de la Lliga Patronal se vegeren obligats 
a secundar el parament, se troben en semblants 
condicions que'Is obrers; els que tenen grans in
dústries demostren el séu cansament en la lluita, 
el comerç no fa cap transacció, i els establiments 
públics no fan diners per a pagar la dependencia... 
Els establiments no compresos en el conflicte, ex
cepte els que fabriquen articles de primera neces
sitat, cada dia veuen minvar el seu treball. 

Els únic que no exterioritzen llur malestar ans 
al contrari, és mostren satisfets perquè creuen 
així conseguir el séu objecte, que és fer rendir a 
l'obrer per medi de la fam, per a després desba
ratar-li l'associació, son els capdavanters de la 
classe patronal. 

Que poc coneixen, els senyors que això és pro
posen, a llurs obrers! Que no saben que, per molt 
que se segui l'herba, sempre torna a rebrotar si 
no se li mata l'arrel? Doncs això és lo que'is suc
ceirà si aquell cas arriba, que ha dubtem, donat 
l'esperit de sacrifici de nostres obrers; podran 
desfer l'organització obrera, però com que'l sen
timent d'estar associat en els treballadors reu-
sencs hi està arrelat, al poc temps tornarà a florir 
i llur fruit serà més fort, tindrà més virtut... i, 
per tant, es farà sentir amb més virulencia la seva 
força. 

La classe patronal de Reus viu endarrida: vol 
oposar-se a la marxa del món. 

EI més probable que succeeixi, si la Lliga de 
Patrons no deposa llur actitut i no vé prompte la 
tant desitjada solució, és que la població es que
di orfe de treballadors, ja que no passa un jorn 
que no se senti a dir que tal o qual família obrera 
se ha traslladat a altra població on els obrers són 
respectats i considerats per llus patrons i on el 
dret d'associació està regonegut i garantit per 
tot-hom. 

Això és el que'ns temem succeirà i haurien 
de procurar evitar tots els que diuen tenir amor 
a la ciutat, si no la volem veure desagnada per 
la ferida que li han obert uns quants que al món 
hi son vinguts amb retràs. 

MARIAN ROCA 

Reus, 11 d'agost de 1915. 
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Del món del treball 
La familia obrera 

III 1 DARRER 

A grans trets hem exposat la situació de 
la familia obrera. Podriem, encara, dir 
moltes més coses, però la nostra tasca 

devindria, potser, pesada i monòtona. Aquell 
que més s'interessés pels patiments dels hu
mils, qui sab si fins acabaria per no llegir-nos. 
Es tan extranya l'ànima de la multitut! Més, el 
que volíem dir, está dit ja. Preteníem justificar 
aquelles paraules dites: «Nosaltres diriem que'l 
treballador és encara un virtuós». I creiem 
que justificades estan. 

Què, sinó revoltes, es pot esperar de qui 
viu la seva vida com un infern? Què pot es
perar-se d'aquells que veuen escolar els anys 
d'una manera miserable, mancant-los-hi tot, 
no tenint ni el necessari per a viure i veient al 
séu voltant qui té el necessari, el superflu i ei 
per llançar? Com voleu que no senti, latent, 
terrible sempre, un esperit de venjança, folla 
i cega, aquell qui viu en una seguida tortura 
moral i fisica? 

Que això es anarquisme? No vui saber el 
que és. Sé que basta tenir cor per a pensar 
aquestes coses i tenir una ploma per a diries, 
mal sigui fent sang. Els grans dolors s'han de 
proclamar a crits, dir-los al mig de la plaça i 
davant de tothom. Tenir el convenciment, la 
certesa d'una injusticia i no fer res per acabar-
la i callar-la, encara, no és res més que egois
me, sinó és covardia. 

Aquest és el cas nostre; és el cas d'ahir, 
d'avui; no será eternameiu el de demà. Estem 
convençuts, individualment i col·lectivament, 
com a catalans-homes i com a col·lectivitat 
nacionalista, que l'estat de la classe treballa
dora és una injusticia, en moltes ocasions, un 
crim. Si aquest convenciment s'és fet en la 
nostra ánima, no creieu que seriem culpables, 
davant de la patria i de l'humanitat, a! creuar-
nos de braços, davant de tantes injustícies5 

Certament, és brava cosa plànyer a la gent, 
quan ens topem amb llàgrimes i dols; dir so
ta veu que tenen tota la raó els protestataris 
de l'actual estat de coses. Però, més que tots 
els planys, més que donar la raó, reservada-
ment, a aquells que de tanta que'n tenen els en 
sobra, és preferible i més eficaç dir les coses 
pel séu nom. Es aixís com pensem fer bé als 
ideals de Catalunya; és aixís com tots els ho
mes progressius han d'obrar en bé de l'hu
manitat. La patria necessita de tots per a fer 
triomfar els seus ideals. A l'home de fortuna, 
al de carrera, al comerciant i a l'industrial, 
però necessita, especialment, a l'home que 
treballa i sab tenir tota la fè que moltes vega
des manca en altres estaments socials. I per 
això cal, és indispensable que, nosaltres, tots 
els homes que estimem la patria i la llibertat, 
no considerem als obrers com una casta dife
rent de les demés, sinó com un troç d'huma
nitat i de patria que, com a més desgraciats, 
han de tenir totes les nostres preferències. 

Sento les protestes de molts: «Avui no hi 
ha ja ningú que cregui als obrers de diferenta 
casta*. Teòricament, no; en realitat, sí. Si no 
fos d'aquesta faiçó no's donarien tants i tants 
casos de condempnació furiosa de tot el que 
els treballadors fan. 

Tornem-ho a dir. Mentre'I treballador no 
prestí el séu calor, els seus entusiasmes, la 
seva fè i la seva sang, si convé, als ideals de 
la patria, aquests ideals no triomfaran. 

Dieu-li, per exemple, al bastaix que gua
nya 4 pessetes descarregant sacs als molls i que 
un dia veu que no pot seguir la pesada feina 
i que ja va per vell i enlloc més el voldran, 
que Catalunya necessita d'ell. 

— Catalunya l'estimo molt, jo. Molt bé 

que Catalunya sigui el que fouM més i tot. Jo 
voldria que fos autònoma, molt autònoma, 
que la seva autonomia fos et grau més ampli 
de llibertat que's pot arribar a assolir, que la 
nostra llengua i la nostra ensenyança siguessin 
ben catalanes; que tinguéssim tribunals i jutges 
ben catalans, que totes les nostres institucions 
fossin ben catalanesques; que Catalunya estés 
creuada arreu per una doble xarxa de camins 
i carreteres amb bons ponts, i moltes linies de 
ferrocarrils... Ja és bonic això, ja és tentador. 
Però'l dia que tinguem totes aquestes coses, 
hauré acabat, jo, i'l paleta, el manobre, el pa
gès jornaler, el teixidor, el manyà i el fuster, 
haurem acabat de guanyar sous de fam? Veu
rem com d'una vegada s'acaba que'ls nostres 
fills pujin anèmies i morin tuberculosos a con
seqüència de la miseria? S'haurà acabat l'ha
ver de viure en habitacions infectes? Tindran 
fi els atropells del taller; el treballar en atmos
feres pestilents i enmetzinades? Tingueu lase-
guritat que el dia que'ns prometeu i treballeu 
en el sentit de dar-nos paral·lelament que amb 
l'autonomia una major igualtat econòmica i 
social, seré dels vostres, serem dels vostres, 
jo i els meus. Els temps de les abstraccions 
han acabat. Els ideal són sagrats; el romanti
cisme pels ideal és sant, però les realitats del 
viure són tant crudels i punxants que, a lo 
millor, recorden que l'ideal sense realitats és 
un somni. 

Jo no dubto que trobaríem molts bastai-
xos que'ns parlarien aixís. Diem bastaix, po
driem dir dependent, electricista, oficinista, 
tot aquell que treballa. Què'ls contestarían, 
aleshores?... El que jo'ls contestaria, sí que 
ho sé. 

—Veniu, sumeu-vos als nostres rengles. 
Volíau una mà que us dongués aussili i ajuda? 
Aquí teniu els braços. Germans en Catalunya 
i en humanitat, veniu. La vostra causa és la 
nostra; la de la patria és la de tots. 

PERE CASALS 

® 

A L V O L 
D E tant en tant, als telegrames de la guerra 

s'hi llegeix que ha sigut afusellat un es
pia. Quan el fet ha ocorregut a l'Ale

manya, com que allà només s'hi prenen determi
nis de calitat terrorista, hom sen dol, més no acut 
altre comentari que pensar en l'esmena que vin
drà, si, així cal esperar-ho, triomfa al món la 
Bondat i la Justicia. Ara si els afuselladors són 
els al'tiats, i sobre tot Anglaterra i França, i enca
ra més França, no sols l'esperit s'en dol; ademés 
el corprèn un adoloriment anguniós al adonar-se 
que fins serven crueltat els defensors dels des
lliuraments humans. I la primera deslliurança con
tra l'injusticia cruel, ha d'ésser l'abolició de la 
pena de mort, àdhuc en temps de guerra. 

L'espia, és sempre una personalitat desviada, 
però que en la moral que, encara, governa al món, 
és considerat com un heroi defensant la seva pa
tria, o la seva banda en la lluita. 

Els que som renovadors, i nacionalistes, no la 
volem la moral diferenciada per les conciencies; 
perqué som nacionalistes i renovadors, volem la 
moral universal,això és, la moral de l'home estant, 
i no de la patria estant; la moral de la veritat, de 
la bondat, i no la moral sense ànima dels tirans i 
opressors. 

A l'instant de la brega, tot lluitant els defen

sors de les lliberacions humanes, que batallin, i 
es defensin i vensin a l'enemic, que al mig de 
l'acció, abatre el contrari és deslliurança, més, al 
usar la justícia, i no ¡es armes, a l'actuar amb se
renitat, fóra de l'actuar violent, que no apliquin 
la pena de mort, que sien bons, que no's reven-
jin, que no matin, que així infligiran la més tre
menda derrota als tirans detentadors. 

Molt bé que anorrein l'acció dels espies, que 
facin i possible l'espionatge, però no matin, no 
matin, que si no parem de matar, els assassins no 
s'acabaràn mai, I no han d'ésser pas els assassins 
els primers homes bons hi hagi al món, car llavors 
hauríem de confessar que'l perfeccionament humà 
ha començat pels imperfectes, pels desviats. 

L'humanitat ha anat, moralment, avant sem
pre, perquè s'han suavitzat primer les penes, i 
desprès han minvat les accions de violencia con
tra les persones. 

El darrer assassí, serà un home imperfecte de 
l'estat mental; el primer abolidor de delictes de 
sang, ha sigut sempre l'acció de la conciencia 
col·lectiva humanitzant les lleis penals. 

La Dèpèche també té que dir qualque cosa 
amb 1' Exposició d'Industries Elèctriques... Es 
massa llarg aqueix nom. Nosaltres anirem insis
tint-hi, de mica en mica, en aqueix assumpte, que 
ens té preocupats. 

No es comprèn com amb la situació actual de 
1' Europa se sigui toçut per a tirar endavant un 
projecte que només pot realitzar-se en temps de 
pau, de llarga pau. Ens fa 1' efecte que tot això 
ho impulsa un desvari. Jo diria que l'unitat moral 
d'Europa se n'ha de ressentir de tot això. Perquè 
l'unitat no s'hi veu entre aqueix projecte i realit
zació d'una festa de pau i la bàrbara guerra que fa 
gemegar tràgicament al món. 

Ens hem begut ben bé 1' enteniment. S'inau
guren les obres amb unes festes ridícoles que 
costen 10.000 duros, tothom ho censura, i, per 
això, no res s'atura, tot segueix endavant. 

La nostra conciencia nacional és encara infe-
rioritzada. Ens manca conciencia democràtica i 
civiltat. Som forsa ramat encara. Tothom té de
legada la llur personalitat cívica en altre, i aquest 
pot fer i desfer impunement el que li plagui. No 
sabem ésser ciutadans intervencionistes. No sa
bem res de conciencia col·lectiva. Ho fa qual
que oligarca—d'oposició—i ja està bé. Discutir-
ho és desconfiança. Els que fan les coses, per 
això, no donen mai cap explicació ni aclaració; 
no sols exigeixen, i tothom hi passa, que les llurs 
pensades han d'ésser acceptades sense contradic
ció; no s'amoïnen gens ni mica en actuar tant cla
rament que tothom ho vegi. I per barrabassades 
que passin, que ningú piuli. 

Això ja és massa. Per ara, que vagin fent. 
Aqueixa conjunció regionalista-radical no pot és
ser que realitzi cosa de profit i encertada. La 
pensada de tirar avant 1' Exposició, malgrat tot, 
repetim-ho, el menys dolent que pot ésser és un 
desvari. 

* * * 

A França, a París, s'ha celebrat l'aniversari 
de la mort d'En Joan Jaurés. Fou un gran home 
que morí en el martiri. Com els martre de totes 
les ideologies, no'l matà cap home; morí per l'ac
ció de les ideologies que devallen, inflamades de 
rojors capvesprals d'ires assenyaladores d' anor
reament. Els homes sempre espiritualment tarats 
que realitzen les violències pòstumes de les ideo
logies decadentes no passen d'instruments, no 'n 
són individualment responsables. Les ideologies, 
tant per a triomfar com quan van al venciment, 
usen dels imperfectes, dels desviats, que així són 
aprofitats en llur degeneració. 

De Catalunya estant, fem present de la nos
tra admiració de nacionalistes per aquell gran 
Jaurés, que tenía vàlua internacional. 

A la sessió que en honor d'En Jaurés s' ha ce
lebrat ara mateix a París s'hi han dit unes parau
les que apar sien paraules dels nacionalistes cata
lans. S' ha dit: «L'ésser poc internacionalista fa 
anar contra la patria. Quan s'és del tot inter
nacionalista vol dir ésser un gran patriota.» 

Encara que no per presencia, espiritualment 
Catalunya hi era a l'homenatge d'En Jaurés. 
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Buenos Aires 

R E N A I X E M E N T 

El número de demà conté el següent sumari: 
Fonaments psico-biològics del Socialisme i del 
Nacionalisme, per D. Martí i Julià.—Esguards, 
per Maig.—EI plet de les Escoles Tècniques: 

HEM tingut, per uns quants dies, entre nos
altres, al cultíssim escriptor i poeta insig
ne En Josep Carner. 

Per als qui, malgrat les immensitats oceàni
ques que'ns separen de la Patria, seguim son 
moviment intel·lectual, polític, social i científic, 
la personalitat d'En Carner, tant complexe i en
lairada, ens era ben coneguda; per això la seva 
estada a la metrópoli argentina ha sigut per nos
altres considerada com un aconteixement insòlit 
en la nostra vida col·lectiva, quelcom monótona 
degut al materialisme del viure americà. 

El «Casal Català», honorat ambla presencia 
de 1 exquisit autor de «Monjoies >, qui hi donà una 
conferencia, vessava de gernació freturosa d'es
coltar la paraula autoritzada de l'eclèctic trova
dor. Aquest aparegué a l'escenari del saló teatre 
acompanyat d'individus del Consell directiu, i 
prengué seient al mateix temps que una ovació, 
saludant-lo, ressonava pels àmbits de la sala. 

Fet el silenci, i desprès d'unes eloqüents pa
raules de presentació pronunciades pel president 
Sr. Riera, En Josep Carner començà la conferen
cia que, sota el tema: «L'esperit de Catalunya» 
anà desgranant entre l'interès de l'auditori. 

Feu un anàlisi concís de l'esperit català en 
tots els ordres de la vida, afirmant la superioritat 
de Catalunya entre les diferentes nacionalitats 
que poblen l'Iberia. 

Digué que Catalunya, contra tot el que diuen 
nostres enemics, compta amb forces suficients 
per a gaudir de la seva més completa autonomia, 
és a dir, per a ésser potencia irradiadora de no
ves llums en l'obra de la civilització universal, i 
que, per tant, a no tardar, indubtablement, li serà 
reconeguda aquesta suficiencia i la raó dels seus 
clams, i serà llavors quan Catalunya assolirà la 
reconstitució de la seva personalitat. 

Evocant els sentiments patriòtics, al·ludí l'obra 
intensament nacionalista dels emigrats irlandesos, 
que costegen les despeses electorals de llur Pà
tria i subvencionen institucions patriòtiques d'en
senyança i benèfiques, i de les colònies gregues 
que cooperen, amb vaixells de guerra, a garantir 
l'independència del sol hel·lènic, posant fi a tant 
brillant disertació, amb el crit sintètic, en el qual 
s'hi engloben nostres ansies de redempció, nostre 
amor a la terra llunyana: Visca Catalunya! i se
guí una ovació indescriptible, delirant... 

Desprès se llegiren diverses poesies del con
ferenciant, entre les quals mereix esmentar-se 
1\ Adéu a Barcelona, darrera producció del sobtil 
humorista d'«Auques i ventalls» que llegí amb 
dicció de rapsoda el poeta Casals i Bové. 

1, encara, l'Orfeó Català, per a completar la 
vetllada d'homenatge a la Patria, entonà perfec
tament els cants de les nostres valls frondoses i 
de nostres platges assoleiades, que foren de de
lectança i enfortiment espiritual... I d'entre l'en-
tusiasme del moment patriòtic, l'himne nacional 
de Catalunya sorgí potent, en una vibració de 
sentiments... 

H. NADAL, I MALLOL. 

COMITÉ DE PREMSA DE LA 
UNIÓ CATALANISTA 

Nombre actual d'abonats a 
RENAIXEMENT ¡ LA NACIÓ 

I O 1 6 

Nombre de sotscrits a la cooperació de 50 ptes. 
9 3 

Les males armes.—La qüestió de Polonia a 
l'hora present, per A. Rovira i Virgili.—Preli
minars a l'estudi determinatiu de la Naciona
litat, per Josep Mallofré.— La demanda de la 
Diputació de Barcelona, per C—D'Educació, 
per M. Serra i Molins.—¿es conferencies de la 
Joventut Nacionalista de Catalunya: Sanitat 
i Nacionalisme, per el doctor Eduard Xalabar-

der.—Noticiari-

m m 

NOVES 
EL diumenge passat tingué lloc, a les Cases 

Consistorials de Sabadell, 1' acte de repar
tir els premis als aprenents que prengueren 

part en el Concurs convocat per l'Ajuntament de 
l'esmentads, ciutat amb motiu de la Festa Major. 

A l 'acte, que fou esplèndid, hi concorregué 
una gran gentada, que ompli per complet el saló 
de sessions, on se celebrà. La festa fou presidida 
pel Batlle de Sabadell, ocupant llocs en 1 estrada 
les autoritats locals, els diputats provincials del 
districte en representació de la Diputació, els in
dividus del Jurat i Delegació del Secretariat d'A
prenentatge d'aquesta ciutat. 

Feren ús de la paraula els senyors Llagoste
ra, Tarragó i Ruiz Castellà, tots els quals enalti
ren la finalitat de lacte amb eloqüentissimes pa
raules, fent-se tot seguit el repartiment de premis 
als aprenents que'n resultaren guanyadors. Els 
premis consistien en llibretes de la caixa d'Estal
vis de Sabadell, amb uia imposició equivalent al 
premi, en sa majoria, i en eines de treball els 
demés. A més, s'entregà a cada aprenen i premiat 
un diploma i un folleto editat pel Secretariat 
de Aprenentatge, contenint sabies i importants 
màximes y c nsells referents a l'aprenentatge. 

L'Alcalde de Sabadell clogué Tacte, amb un 
sentit parlament de mercès. 

Fou una festa magna, de la qual en guardaran 
grat recort tots aquells que hi assistiren. 

Amb gran animació, encara que no tanta com 
els darrers anys, degut, segurament, al fet de 
trobar-nos en plé estiu, se celebrà, el prop passat 
diumenge, la festa de l'Aplec de la Sardana. 

Des de primeres hores del matí, les vessants 
de la veina muntanya de Vallvidrera, se vegeren 
animades per les moltes colles que de totes les 
barriades de la ciutat assistiren a la patriòtica 
festa. 

Com tots els anys, la nota d'entusiasme fou 
donada en la festa del matí. 

. A l'era de l'esglesia i sota els plecs de les 
banderes de les entitats patriòtiques, que aques
tes si que enguany hi eren en major nombre, tots 
els concorrents, acompanyats de la notable cobla 
La Principal de Perelada, cantaren Els Sega
dors, coronant-los amb entusiastes aclamacions 
a Catalunya, ballant-se seguidament i com a 
homenatge a I instaurador de la sardana llarga, 
En Pep Ventura, la seva hermosa sardana Ei 
toc d'oració. 

A la tarde, se celebrà la festa d homenatge als 
compositors de sardanes; estrenant-se n de diver
sos mestres, les quals foren molt ceiebrades per 
la gernació inmensa que amb gros dalit les pun
tejà. 

El concurs de sardanistes celebrat a la nit al 
Turó Parc, se vegè també molt concorregut, 
acabant-se, amb aquest acte, la novena festa de 
homenatge a la nostra dança n cional. 

La Secció d'Esbarjo de l'A. N. C , Casal Ca
talanista del Districte II, ha organitzat per b\ dia 
8 del proper Setembre, un aplec catalanista a 
Santa Creu d'Olorde. 

El programa consistirà en un concurs de ba
llets populars catalans i una escullida audició de 
sardanes que correrà a càrrec d'una molt reno-
menada cobla. 

El reglament del concurs el publicarem en un 
dels propers números. 

Donat l'entusiasme que ha despertat aquest 
aplec i per els treballs que, encaminats al mateix, 
es realitzen, podem anunciar per endevant que 
assolirà un èxit ben falaguer. 

* 

El dissabte, dia 31 mes passat, el president 

del Casal Nacionalista Sagrerenc, En Ramón Du

ran, donà sa anunciada conferencia que, més que 

conferencia, fou una conversa amigable de divul

gació de l'ideologia de l'Unió Catalanista. 

Feu una ràpida historia del catalanisme, ex

plicant com 1 Unió ha sigut el mur més ferm per 

a resistir els trasbalsos de la política, en mig de 

les desercions incontables que havia sofert, per

què en ella no s'hi trobaven ni honors ni mercès, 

sinó esperit de sacrifici. Convidà als socis pre

sents a estudiar i amararse dels ideals de l'Unió 

per a que la nostra agrupació patriòtica pugui 

escampar arreu els seus ideals. Fou objecte de un 

estudi molt detingut l'última Assamblea de Re

presentants, explicant la tendencia socialitzadora 

de l'Unió i ses orientacions democràtiques. Com 

a complement ü'aquest darrer extrem, el soci En 

Martí Serra, llegí i comentà el bell treball d'en 

Salvador Vives, publicat a Renaixement, que 

fou molt celebrat. 

En Ramón Duran sigué molt aplaudit, i els 

socis l'hi remerciaren f hermosa i instructiva con

versa qu'els havia donat. 

Aquesta fou la primera de les conferencies 

que's donaran en dit Casal, per a estudi i propa

gació de les noves orientacions de l'Unió Catala

nista. 

CORRESPONDENCIA 
D. F, i P-- Ciutat: Es notable el vostre article, pero noT podem 

publicar pel íet tle no tenir establerta, ara, L\ NACIÓ, secció de Tri
buna lliure.-}. M.a A. i C — Ciutat: Excepcionalment vos contes
tem, car és norma nostra no publicar, ni tantsoís contestar, res del 
que s'ens envia si no ve acompanyat de t'adreça de l'autor. 
trobeu en aquet cas-.=R. R. i C. Ciutat: Va. Mercè*.-~-\. B i O. 
Ciutat: Retoc mt-lo un xic. li publicarem. 

• • 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 

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

es curen amb 

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

J. Uriach i Cia., J. SEGALÁ 

AL DETALL: en totes les farmàcies 

CAPSES D'UN CATXET: 35 ets. 

L A NACIÓ 

Ca Içat a Mida 

O EIIM :RRE R 
C a r r e r de R a m a l l e r e s , A 

Pintura Decorativa : : : : 

PERE PASCUAL 
Encàrrecs: üribau. 25, entl., V METXERO fÉniX - BflRCELONH 

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

S. en C. 

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

Preus incompetibles 

Fàbrica de Xacolates 
Qualitats selectes 

P r o d u c t e s purs 

Francesc Castella 
Piaça de la Llana, 18 

Fàbrica de Guants 
de pell i de punt 

DIPÒSIT DE MITGES i MITJONS 
Classes selectes 

VENDA A L'ENGROS I A LA MENUDA 

Junqueres, 12, pr&l. 

D'Hostalrich o i Hotei Martín 
Te 

( S A N T H I L A R i ) 
Hostalrich 407 

(particular) 

Sant Hilari 422 

éfen | 
Xarxa Garriga 1 

Servei especial d'Automòbils 
LA HISPANO-HILARIENCA 

Passatge: 8 pessetes Anar i tornar: 14'15 
10 kilos equipatge (eh el mateix auto): 1 pta. 

S o r t i d a d e B a r c e l o n a ; a l e s 1 4 ' 2 3 
A r r i b a d a a l ' H o t e l : a l e s 1 8 

Per encàrrecs de seients i cotxes especials per a familia, al 
Despatx Central: RbU. del Centre, 6 - BARCELONA 

EI "PEÍ 

i 
Tallers Gràfics 

H ? H 

C, L i 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 

a EI a H B ta 

Mallorca, 257 bis-BARCELONA 
TELÈFON 7210 
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