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CATALUNYA A LA GUERRA 

Reconauerint la personalitat de serbia 
T 'OTHOM sab l'origen de la terri

ble guerra d'ara, no hi ha nin
gú que no estigui enterat de 

que l'afany absorbent dels Imperis 
centrals, l'anhel desmesurat de posar 
les urpes damunt dels Balcans, Cons-
tantinoble i l'Asia occidental, i l'es
perit d'imitació que animava a algú 
a emular les gestes deí cabdill ma
cedònia Alexandre el Magne, en fo
ren les causes, cercades i preparades 
mil voltes i fallides sempre, gràcies a 
la diplomacia d'Anglaterra i els de
més Estats civilitzats, que han me
nester de la pau per al desplega
ment normal de la vida dels seus 
pobles. 

Aquesta vegada, però, trobant-se 
els Imperis militaristes al punt més alt de la 
força dels armaments de guerra de tota mena, 
més veient els països objecte de l'odi o de l'am
bició cesarista en gran manera desprevinguts 
i havent-se inoculat a la vida de Franca, Ita
lia i fins de l'Anglaterra el virus de les lluites 
socials insanes, creguts que era la hora pro-

. picia, elegiren com a víctima la párvula Ser
bia... Aquesta nació, en període constitutiu, 
amb dos guerres en les quals havia vessat la 
sang a dolls dels fills seus, se sentí escomesa, 
de sobte... Els governants serbis, considerant 
la transcendencia de la guerra provocada, per 
evitar-la, cedien fins en la independencia na
cional, com era la renuncia d'alguns drets de 
govern inherents del poble pròpiament; però 
no era prou encare, ni per molt més que ha
guessin cedit haurien conseguit minvar 1' odi 
d'aquella gent, que ja duia traçats els plànols 
de guerra, i que temia, d'escapar-se-li aquella 
oportunitat, no heure'n mai més un altra, tan 
maquiavèlicament amanyagada... Tots sabem 
les horribles atrocitats comeses als temps de 
les dugués invasions sofertes pel poble serbi; 
la primera, de les tropes austro-hongareses, 
i la segona, de les austro-germano-búlgares, 
les quals han destruit mitja Serbia, convertint 

el solar que en resta en tètrica necròpolis 
Els serbis que no han estat matats a hores 
d' ara seran aniquilats quan ia retirada es faci 
forçosa als fills de la gran Prussià, quan veu-
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Convalescents, entre els quals hi ha el voluntari català Agustí Pujol 
en un moment d'esbarjo 

ràn la pèrdua imminent del que ara detenten 
de faiçó iniqua... 

Cinc-cents-mil infants famolencs, recollits, 
com si fossin les despulles d'un naufragi ori
ginalment cruel, a les platges de !' Adriàtic, 
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El soldat rossellonès Renal Orando 

són, ara, ben aposentats i alimentats, 
a Italia, a França i Anglaterra, que 
sortiren en noble defensa de la Ser
bia; aquestes grans nacions, per un 
refinament d'humanisme, es curen de 
que les dides i institutrius dels petits 
serbis siguin del matex país, per a 
que no perdin, en tot quant sigui 
possible, la seva naturalesa caracte
rística, i siguin els nous plançons que 
hauran de fer resorgir, ufanosa, una 
nació, en perill, ara, d' haver estat 
anorreada... 

I ja ha arribat la hora; l'exèrcit 
serbi ja ha posat, novament, la planta 
damunt la patria màrtir; els que po
gueren salvar-se, després de passar-
ne de totes, són, altra volta, al país 

d'origen; la terra que ara fertilitzen amb la 
propia sang és la que els donà la vida... 

Catalunya, que sab els turments infinits 
que senten a les entranyes els pobles opre-
sos, compadeix la Serbia de tot cor, amb tota 
1' ànima, amb totes les forces del séu esperit, 
i alguns catalans, braus i generosos, han cor
regut a posar la propia existencia en defensa 
de la llibertat i la vida de la Serbia heroica... 
Els legionaris catalans que quedaven de la 
campanya dels Dardanells i de la retirada 
que, des de Strumitza, es vegeren precisats 
a fer, per aquelles desertes planuries cober
tes de neu, tots ells hi han anat, i ara es tro
ben entre els serbis i els russos... 

A més —oh, dolça Catalunya!—, algunes 
dones catalanes són també a les ambulàncies 
sanitàries serbies! Quin consol no hauran de 
sentir els homes catalans quan es vegin assis
tits, ferits o malalts, per germanes de raça, de 
patria! Hi ha dos metges aiximateix catalans; 
un és presoner dels germano-búlgars i no se 
sab res d'ell ja fa molts mesos; l'altre, fill del 
camp de Tarragona, ha estat a Corfú, pas
sant-hi els dies més negres que aquells sol
dats han conegut, i ara es troba al front per a 
curar els que caiguin en defensa d'un poble. 

Vint dies ha tardat en arribar-nos la pri
mera carta d' aquelles terres... 

Era el dia 11 de Septembre, que eren de-
positades, al peu de la estatua d' en Rafel de 
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Casanova, palmes i rams i corones de flors 
i branques de llorer i roure, en homenatge 
a 1' heroic ciutadà i conseller que caigué ferit 
un jorn de dol nacional per a Catalunya... 

A Corfú, es congregava el Parlament ser-
b¡, la Skoupchtina, que diuen ells, sense fal
tar-hi més que un Diputat, un socialista teutó 
que era un dels pertorbadors mercenaris; ara 
és a Berlín, a la caverna del monstre... 

Els catalans, junts amb les demés forces 
legionaries i regulars, en empenyada lluita, 
als voltants del llac d' Ostrovo, fa una setma
na que resisteixen les desesperades embesti-
des dels soldats del czar Ferran. El dia 11 de 
Septembre, les tropes de la Serbia, avancen 
per damunt de les trinxeres búlgares i s'apo
deren de les crestes des de les quals s'obira 
Florina i les muntanyes de Monestir, agafant 
molts imperials presoners, que resulten ésser 
prussians, a més de gran nombre de metra
lladores; la empenta donada per nosaltres és 
ferma i decisiva, els imperialistes reculen fins 
al riu Brod i el passen, a dèu quilòmetres de 
Florina, prenent-los, els serbis, solets, trenta-
dos peces d' artillería, i la Legió Estrangera, 
els colonials i els russos s'apoderen de les ti
mes de la esquerpa serralada de Malareka, a 
quinze quilòmetres al SE. de Florina, entre el 
llac d' Ostrovo i 1' Epir, i, a més, dels pobles 
de Negovani, Plesvica, Leskonce, Kuckoveni, 
Pesosnica, Vlazena, i ataquen la linia fortifica
da de Rosna-Florina, després d' un dia i mig 
de lluita, i, malgrat la resistencia dels búlgars 
i les càrregues de la cavalleria czarista, a les 
dèu del matí del dia 17, les tropes franceses 

assalten i prenen la ciutat de Florina 
Entre aquests assaltants, hi han alguns le

gionaris de Catalunya. Llegiu el que diu un 
dels més braus i bons amics que tenim per 
aquelles terres : en Vidal i Sardà : 

«Armée d'Orient.-18 Septembre 1916. 
»Amics de Catalunya : Vuit jorns fa que 

lluitem, com mai havíem lluitat, i ens creiem 
haver-ne vist de coses; jo sóc un dels cata
lans que resten de la expedició als Dardanels, 
un dels que feren la retirada de Bulgaria el 
passat Desembre, i em sento, ara, feliç, veient 
recular els búlgars, d' una faiçó tan desorde
nada com ho fan: hi ha una grossa diferencia 
entre la retirada nostra d' allavores i la de les 
tropes czaristes d' ara... 

»E1 dia 10 d' aquest mes, a les dèu del 
matí, érem rellevats de guardar un vell vilatge 
turc aon feia dies hi estàvem, i ens estranyà 
molt aquesta ordre, rebuda així de sobte; su
posàvem que es preparava alguna operació; 
a les onze del mateix dematí ens era llegit el 
comunicat i ens recomanen que a entrada de 
fosc estessim preparats i a punt de marxa. 

»Abans del dinar, ens fan agrupar, per a 
completar els queviures de reserva, i a les sis 
de la tarde, les companyies ja estaven a toc 
de partença, el Capità agrupa les quatre Sec
cions de la Companyia per a dirigir-nos uns 
mots encoratjadors i molt amistosament, com 
a un germà o un pare, ens dóna el darrer sa
lut, per si no ens tornem a veure mai més : 
•Fills meus —ens diu el Capità—, hem rebut 
la ordre de pendre el primer vilatge que te
nim en front, que ara està en poder de l'ene
mic; demà, a punta de dia, devem ésser-hi; 
marxem avant, i us recomano, sobre tot, que 
no fumeu ni feu remor...» . 

»I ens posem en marxa cap al poble indi
cat, que es trobava bastant separat del lloc 
aon érem nosaltres; i, a les fosques, a les pal
pentes, quasi, passem erms i boscs i saltem 
barrancs i rieres, i, a dos quarts de cinc de la 
matinada, ens aturem al fons d' un torrent, a 
dos quilòmetres del vilatge objectiu nostre. 
Molts estaven cansats ja d' aquella marxa per 
les tenebres i en terreny tan accidentat, i sen
se haver dormit; més, tots esperàvem, ansio
sos, el moment d'atacar i pendre el vilatge 
fortificat, costés el que costés... 

»A dos quarts i dèu minuts de nou del 
matí del dia 11 de Septembre, diada del gran 
Rafel de Casanova, es dispararen els primers 
trets des de les rengleres nostres; a les dèu 
i dèu minuts, dugués Companyies de la Le
gió Estrangera entraven triomfants al vilatge, 
que estava guardat per un Batalló búlgar; la 
lluita fou terrible, a 1' arma blanca i en camp 
obert; el vilatge quedà nostre. Els búlgars, 
però, reben reforços, i contra-ataquen, enge
gant una tromba desfeta de metralla damunt 
nostre; més nosaltres com si res, no cedim ni 
un pas, esperant que les tropes al·liades nos
tres avancessin fins on érem nosaltres; al cap 
de poca estona, els russos arriben per la es
querra i segueixen amunt, escalant les altes 
muntanyes, i per la dreta lluiten coratjosa
ment els serbis, perseguint la cavalleria els 
búlgars, que cedeixen el pas entre nosaltres 
i un gran llac, molt hermós, que es veu a la 
dreta nostra, per aon passa el carril de Salò
nica a Florina i Monestir. 

»Passem unes hores en repòs, i comença 
el dia 12, anant les patrulles resseguint i re
gistrant les cases, per a caçar comitadjs, que 
ens tiraven, bò i amagats; passen de trenta 
els que hem fet presoners... Un legionari, en 
Molina, de Reus, es vegé forçat a defensar-se 
contra la dóna d'un comitadj, que li encarava 
un fusell; tenia amagat a la casa el séu marit 
i no volia que ningú entrés per a res... 

»E1 dia 13, els búlgars estan en franca re
tirada, derrotats; a la una de la tarde, corríem 
darrera séu, no deixant-los ni girar els caps... 
A les sis de la tarde, havíem fet més de dotze 
quilòmetres; férem parada al costat d'una ma-
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BERGA 
Cafè Serra 
Fonda Queralt 

CALELLA 
Fonda «La Gra
nota» 

GIRONELLA 
Hotel F«ntdevila 

MANRESA 
Cafè Alhambra 
Hotel Comerç 

MOIÀ 
Fonda del Remei 

PUIGRFIG 
Fonda «Colonia 
Vidal» 

SALLENT 

Cafè Apeadero 

SANTA FE DE 

MONTSENY 

«Hotel Villa Te-
resita» 

TORELLÓ 

Fonda Bosch; 
Vda. Fortià Benet 

VIC 
Cafè Blanch 
Cafè Constancia 
Hotel Colón 
Fonda Ristol 

sia, on hi trobàrem un espia búlgar, portador 
de papers comprometedors... Un legionari de 
Lleida i un soldat francès foren destinats a fer 
el que les lleis de la guerra disposen : aquell 
pobre desgraciat ja no és d' aquest món 

»Mentrestant, els serbis, a quatre quilò
metres separats de nosaltres, embestíen con
tra els seus cruels enemics, per una gran pla-
nuria que arriba fins el gran llac de que us 
parlava suara... Nosaltres vèiem perfectament 
els moviments dels dos exèrcits : el que fuig 
i el que avança. És un quadre incomparable. 

»La nostra Companyia està acampada en 
una gran extensió de terreny plantat de inó
rese i carabaceres, i allí passem la nit dormint 
deliciosament... 

»E1 dia 14, a trenc d' auba, 1' enemic ens 
canoneja des de lluny; fins les vuit del matí, 
no rebem la ordre d'avançar; nosaltres anem 
d' exploradors; les bateries búlgares són en
front nostre, al cim d' una muntanya; anem a 
trobar-nos, cara a cara, amb els moderns bar-
bres del nord; els obusos cauen per tot arreu; 
nosaltres, però, encare avancem; alguns sol
dats vells del servei diuen que mai han vist 
un foc d'artilleria com el que ens envien, ara, 
els canons cesaristes; no-res-menys, nosaltres 
encare avancem quatre quilòmetres més; els 
obusos segueixen caient en proporcions esfe-
reidores, causant-nos, afortunadament, redui-
des pèrdues; avancen les nostres metrallado
res, davant la infanteria, en mig de 1' incendi 
que ens circumda; anem voltant la muntanya; 
a la esquerra nostra hi ha un vilatge; a les sis 
de la tarde hi arribem a la vora; ha cessat de 
ploure foc; ens guarim com podem, mengem 
un xic i dormim fins la una de la matinada; 
és aquesta hora, plena nit, quan tornem a ca
minar entre tenebres, trencades pel foc dels 
trets dels fusells, i ataquem a la baioneta, en
filant-nos muntanya amunt, i a les tres ja és 
nostra; un cop al cim, hi encenem fogueres; 
1' enemic fuig en direcció a Florina... 

»En aquests moments que us escric, dia 
18 de Septembre, a dos quarts de dèu i dèu 
minuts del matí, estem atacant Florina; a la 
nit, ja serà nostra; jo, amb altres, estic de re
serva, i he aprofitat la ocasió per a escriure; 
hem avançat molt i hem fet una campanya 
magnífica; la tronada i l'incendi continúen en. 
progressió espantosa; els serbis i els russos 
són uns soldats imponderables, es baten com 
a titans... Avui hem fet molts presoners búl
gars; fan llàstima de veure'ls, mig morts de 
fam i mal vestits; estan contents d' haver cai
gut presoners... 

»Creieu que ens en recordem tots dels 
nostres estimadíssims germans de Catalunya 
que de tan belles i generoses maneres ens 
demostren que pensen sempre en nosaltres 
i en la humaníssima causa de la qual ne som 
volenterosos col·laboradors... 

»A la hora d' apagar els llums, els legio
naris catalans ens reunim i parlem de la nos
tra terra, de vosaltres, i de les nostres belles 
compatriotes que també ens tenen presents!» 

Així és com els heroics soldats legionaris 
fills de la terra catalana que lluiten per la lli
bertat de Serbia i del món, quan escriuen, es 
mostren, com quan lluiten, com quan aimen: 
esplèndids, nobles : ells no saben odiar!... 

ARNAU DE VILANOVA 
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Grans projectes, grans il·lusions 
SOM en el moment solemne en el qual els 

que governen la nau desballestada de 
l'Estat espanyol determinen els mitjans 

econòmics pels quals un major benestar se 
n'espera per al poble segons la tradicional pro
mesa que, un any darrera l'altre, ix de la boca 
del Ministre de finances que ocupa el lloc pre
eminent. 

Si de les promeses n'esdevingués l'acció; 
si fos cert que un anhel de justícia guia la 
pensa dels homes representatius de la col·lec
tivitat, és molt possible que la eficacia dels pro
jectes deductius fóra real. Però no hi ha que 
oblidar que, a pesar de la intensa influencia 
que en les finances públiques hi porten els 
principis socialistes, és la massa d'interessos 
emanats del capital que governa, que dóna les 
lleis, que les burla i que imposa el criteri de la 
minoría a les necessitats i als desigs de la 
majoria. 

Mirem arreu d'Europa i observarem que 
les democràcies empenyen cada dia més a la 
plutocracia pel camí de la rectitut, en atenció 
a les necessitats creixents, creixença impulsa
da per la desnivellació dels pressuposts que 
no té altre fonament que l'egoisme humà, 
que, sigui individual o col·lectiu, té per deno
minador comú l'imperialisme. 

El Ministre de finances d'Espanya ha pre
sentat tota una gamma de projectes econò
mics a les Corts de l'Estat, qual finalitat, se
gons paraula feliç, és la de reconstitució na
cional, és a dir, consolidar la vida migrada 
que, tradicionalment, pateix Espanya. Ni a la 
nostra publicació li escau ni en nostre ànim 
hi ha la intenció de fer un estudi analític dels 
al·ludits projectes;sols volem fer-hi un comen
tari breu, sols volem dir quelcom que no 
podem callar ni com a nacionalistes ni com a 
socialistes. I aquest nostre comentarî , que 
està en un tot d'acord amb els principis que 
són, encare, avui, norma de la Unió Catalanis
ta, no pot tenir un elogi per a cap dels projectes 
que s'ho mereixin, perquè és opinió nostra 
que essent potestatiu de l'home de govern la 
normalitat, tot el que a ella tendeixi no és 
més que la conseqüència lògica d'un factor 
natural 

És clar que la presentació d'un projecte 
d'impost sobre els beneficis es justíssim i, 
per consegüent, plausible, però a l'igual del 
que passarà fins a voluntat propia, i això farà 
que aquelles bones intencions, aquella influen
cia dels corrents tributaris de la moderna 
vida, quedi reduida a una ridícula parodia 
sols propia d'Estats febles, inconsistents, que 
no tenen prou força moral per a incorporar-se 
als corrents civilitzadors avui imperants. 

És aquí aon hi ha el punt flac per on 
fracassarà, forçosament, tot projecte que ten
deixi a afavorir el poble i que malmeni qual-
sevulga interès vivent. Prou el Ministre s'es-
carraça a dir que no hi domina pas en ell un 
esperit d'intransigència; i si, anc que en certs 
aspectes, es mostra amb un propòsit absolut, 
és quan parla de suprimir empleats, infeliços 
empleats de la més ínfima categoria! Aqueixa 
economia és pariona a la de la supressió dels 
caramel·los a les sessions del Congrés. 

Deia el senyor Alba que s'imposa una 

política sincera, perquè ara s'imposa la rea
litat, i aquesta imposició, que els porta a fer 
grans economies, ens la mostra en reduir el 
presupostde la Guinea espanyola, país ric, però 
abandonat en absolut i que és la única realitat 
del mesquí imperi colonial que té Espanya. 
Rebaixar el pressupost de la Guinea, que és 
quasi inhabitable per l'estat de brutícia en que 
se la té, que fa que no arribin a trescents els 
europeus que s'hi han establert i qual co
merç roman, en gran part, a les mans dels 
anglesos, dels francesos i dels alemanys! 

L'augment de riquesa de la propietat preté 
que tributi igualment; la idea és vella, la pràc
tica ja és més difícil. Perquè si la propietat fos 
gravada tantes vegades com augmenta la seva 
renda, a ben segur que la puja continua de 
lloguers no es realitzaria; però sobradament 
es coneix l'acció tributaria de l'Estat, que, per 
raó de la seva manca de moral, a despit de 
les necessitats sentides pel poble, tota mena 
d'imposts directes es converteixen immedia
tament en indirectes, i, per tant, en perjudici 
dels més, i la prova la tenim en la disminució 
constant dels capitalistes i en l'augment dels 
proletaris. La riquesa, per obra de la organit
zació social actual, va quedant reduida a les 
mans d'uns pocs que la economia ha volgut 
denominar rei de l'acer, del petroli, etc. 

Però, ah! reconstitució nacional. Hi ha que 
augmentar la marina, hi ha que reorganitzar 
l'exèrcit, altra vegada? I què en treurà, senyor 
Ministre, de reorganitzar tot això, si després 
no sabrà què fer-ne? Vol, potser, assegurar la 
vida de l'Estat, consolidar-lo, augmentar sa ri
quesa? Il·lusions de comerciant fracassat que 
vol resoldre la seva situació a cops de puny. 
Si tots els homes d'Estat regoneixen que 
s'apropa una revisió de valors i que en ella hi 
serà admesa la intervenció socialista... Se'n 
recorda, senyor Ministre, que ha parlat de 
realitat? 

Fa uns sis anys que un eminent economis
ta anglès publicà una obra esdevinguda fa
mosa: La gran il·lusió. Norman Angelí, en la 
seva obra, demostra plenament la ineficacia 
de l'element armat, i diu: «Com a demostració 
aproximativa de la riquesa í seguretat relati
ves dels diferents Estats, direm que el3 per 100 
de la petita Bèlgica es cotitza a 96, i el 3 per 
100 de la potent Alemanya a 82; el 3 7* per 
100 de l'imperi rus, amb els seus 120 milions 
d'ànimes i el séu exèrcit de quatre milions 
de soldats, es cotitza a 81, mentre que el 3 Vs 
per 100 de Noruega, que no té exèrcit (o que, 
si en té, és insignificant), es cotitza a 102. El 
resultat és paradoxal; com més protegida és 
la riquesa d'un poble per les armes, menys 
segura és>. (1) 

L'ha llegit, senyor Alba, la obra de l'An-
gell? No creu que a la vida d'un poble, per a 
avançar i reorganitzar-se, li cal un exèrcit de 
pau i no de guerra? Ha oblidat que sols la 
raó i la justícia són les úniques armes possi
bles per a arribar a la pau i la consolidació 
dels pobles? Nosaltres, com a nacionalistes i 
com a socialistes, protestem del predomini 
de la força. 

(1) La era* il·lusió, primera part, cap. tercer, pig. 82. 

És inútil cercar una situació sòlida quan 
els fonaments són corcats; pretendre, de cop i 
volta, una transformació tan radical com el 
Ministre proposa, sols pot tenir èxit en un 
poble convenientment preparat; més, sense 
una preparació deguda, voler adoptar, d'una 
vegada, tota una serie de transformacions tri
butaries, és una maniobra política, perquè ja 
sab sobradament el senyor Alba que els inte
ressos creats s'alçaràn en só de protesta, i, o 
amb transformacions o amb suspensió de ses
sions, desapareixeran els projectes, i adeussiau 
idees noves, l'afavorir el pobre, i el, com deia 
el Ministre, respondiendo a la tendencia mo
derna... 

Per altra banda, hi ha el propòsit de crear 
noves institucions de crèdit que tinguin per 
finalitat el desenrotlle i expansió de la riquesa 
del país. La paradoxa és un xic divertida: 
fixi-s'hi, senyor Ministre. Vostè vol crear, vol 
protegir, i les entitats industrials, agrícoles i 
mercantils, s'oposen a protegir el tresor públic 
amb un tant per cent dels beneficis que extra
ordinàriament han obtingut amb la guerra eu
ropea. No és d'estranyar la mort del projecte 
de beneficis extraordinaris, altrament hi ha 
hagut algún personatge madrileny que ha fet 
grans negocis... amb els olis minerals de pro
cedencia estrangera, no és veritat? 

Però bah! hem dit que volíem tractar glo
balment, superficialment, els propòsits del se
nyor Alba, que tan enrenou han mogut i que 
una tan plàcida acollida han tingut entre els 
homes de negocis de per aquí. Devem dir 
que no creiem en absolut en l'èxit dels pro
jectes presentats. Són masses coses, massa 
grandesa, massa riquesa. Ens temem que tot 
això serà perniciós per a la Lliga, perquè, de
fensant interessos materials, s'oblidarà de 
tots aquells radicalismes que havien de portar 
tant d'entusiasme a les planes de La Veu. 
Il·lusions mortes, potser, com ho són els pro
pòsits del senyor Alba. 

La Catalunya nacionalista, espiritual, no 
pot haver sentit el menor entusiasme pel dis
curs del Ministre; grans són les nostres ne
cessitats, majors les nostres ansies d'avançar, 
però res ens diuen les promeses eternes dels 
Ministres de la corona espanyola. Som opti
mistes de la Catalunya nostra, pessimistes de 
la Catalunya d'ells. Creiem en l'expandi-
ment dels pobles, però dels que tenen un 
camí recte per on avancen sempre. Si nosal
tres forméssim demà la Catalunya - Estat, 
podríem esdevenir, potser, més o menys im
morals, però no sacrificaríem mai les necessi
tats del poble a les vanitats d'opereta. Vol
dríem donar als mestres esplèndida retribució, 
però els exigiríem esplèndid saber; del sòl 
de la nostra Patria en faríem un empori de 
riquesa amb els utillatges més moderns; sane
jaríem el crèdit i la circulació fiduciaria, i, mal
grat que estigui de moda, si un emprèstit 
féssim, no el liquidaríem amb un altre emprès
tit, que això, essent onerós, porta a la fallida. I 
no voldríem jamai que les armes ens empo
brissin la vida dels ciutadans, carregant forta
ment el pressupost. Perquè, de què serveixen 
les armes? 

R. Foix 
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1.3 Qüestió del bacallà 
E L senyor Suàrez Inclàn pot apuntar-se 

un altre fracàs. Es cregué ell que amb 
una mesura coercitiva n'hi havia prou 

per a resoldre la qüestió del bacallà, la qual, 
un cop publicada al Butlletí Ofícial,ítu quedar 
més que satisfet de la gran pensada al senyor 
governador. Però la qüestió del bacallà està 
igual avui que el primer dia. 

Quan a les darreries de la passada Prima
vera els detallistes de la plaça vegeren que 
el preu del bacallà anava pujant desmesura
dament, es dirigiren als magatzemistes dient-
los que tot preu que sobrepujes al de 68 
pessetes els 40 kilograms faria que ells es de
claressin en vaga, ja que tot augment deuria 
repercutir en el consumidor. Els magatze
mistes acceptaren la decisió dels bacallaners 
i es comprometeren a no vendre el genre a 
un preu inferior a l'estipulat. Això durà poc. 
En arribar a mitjans de Juliol, començà a 
dir-se que les exigències dels exportadors de-
namarquesos cada dia eren majors, i que, per 
tant, o devia alterar-se el pacte convingut 
entre magatzemistes i bacallansrs, o deixarien 
d'arribar noves partides de bacallà. Un segon 
pacte fou convingut; i fou aquest el declarar 
la vaga de l'ofici per a produir una baixa en 
els preus al mercat regulador de Copenhague. 
La vaga, com tothom sab/començà a primers 
d'Agost, i durà fins el dia 16 de Septembre. 

En el temps que durà la vaga, el públic 
que continuà comprant bacallà fou objecte 
de la explotació més vergonyosa. Com en 
tota vaga, no hi mancaren els esquirols ma
gatzemistes i bacallaners. D'aquests, els que 
vengueren, sol·licitaren, del governador,agents 
de policía per a protegir-los, ja que temien 
ésser víctimes d'alguna coacció. I succeí que, 
emparats per la policia, els bacallaners que no 
feren la vaga, arribaren a vendre el bacallà, 
que sèc els costava a 68 cèntims els 400 grams, 
remullat a pesseta la lliura; és a dir amb un 
benifet de més del cinquanta per cent. 

El senyor Suàrez Inclàn tingué esment 
d'aquesta explotació criminal del poble de 
Barcelona, i, malgrat les protestes de la Prem
sa, ni el governador ni el flamant alcalde 
volgueren evitar-ho. 

Junt amb els bacallaners esquirols, hi ana
va un magatzemista que bé podem conside
rar-lo el causant de la puja actual dels preus. 

Finí la vaga i la Junta de Subsistències, que 
és absolutament inútil, fixà els preus de comú 
acord, amb tothom, és a dir, els preus que a 
mitjans de Juliol regien, i... continuà la farsa. 

La situació del mercat, finida la vaga, era 
la següent: Hi havia : bacallà Noruega, molt 
negre, dolent, a 60 ptes. els 40 qgs.; bacallà 
Escocia, negros, de regular qualitat, a 68 ptes. 
els 40 qgs.; a aquests preus, cal afegir-hi 1,50 
per drets de cambra frigorífica; i, a més, hi 
havia una qualitat molt superior, blanc, de 
bacallà Islàndia, al preu de 68 ptes. nominals 
els 40 qgs. La situació, avui, és la mateixa. 

Ara, bé; succeeix que els magatzemistes 
que vénen la classe denominada Islàndia són 
pocs, poquíssims, actualment; i, per altra part, 
el públic rebutja la classe Escocia i no cal dir 
la Noruega. 

De primer, un cop finida la vaga, aquells 
magatzemistes es negaven a vendre als que 
havien fet la vaga; avui, per compra directa 
0 indirecta, no hi ha bacallaner que li manqui 
bacallà Islàndia. I a quin preu? 

La Junta de Subsistències, formada per 
una colla de panxes-contentes, fixà el preu 
de 68 ptes. els 40 qgs.; però, an aquest preu, 
no s'hi vèn pas; nominalment, sí; però efecti
vament no. El preu a que es vèn és a 74 ptes. 
els 40 qgs.; això és, 6 ptes., o sien 6 cèntims, 
més, per 40 qgs. i lliura, respectivament. Més 
el que hi ha és que es fa la venda sense cap 
mena de document ni factura ni albarà i amb 
la condició de que qui exigeix factura no té 
bacallà. 

És just això? De què serveix vostè, senyor 
Governador? I el senyor Rius i Rius, l'ex de
mòcrata, 1' ex republicà? Pot continuar la ex
plotació aquesta, que fa que els preus que fi
xà la Junta de Subsistències quedin reduits a 
una mentida? 

(i | 

1 Als v o l u n t a r i s c a t a l a n s (*) $ 

Que deu ésser brau, i ardent, i fort, 
el vostre cor, 
oh voluntaris catalans! 
Cap llei escrita us obligà 
en terra estranya a guerrejà, 
í» generosos, guerrejeu 
per vostra santa voluntat, 
sedents d'amor i llibertat, 
del tot segurs que vencereu, 

No sóu soldats aventurers, 
ni mercenaris. 
Sóu—sí que ho sóu!—uns temeraris, 
en el perill sempre els primers; 
i enlloc «reu 
—amb l'ideal pel qual lluiteu -, 
entre homes bons, mai estrangers. 

Pel vostre esforç, lluitant al front, 
ningú podrà fer-vos l'afront 
de que la guerra 
més gran que ha vist i veurà el món, 
no ha commogut la nostra terra. 
Pel vostre esforç noble i lleial, 
dirà la Historia, en lletres d'or, 
que els catalans plorem de cor 
pel poble belga, l'immortal. 

I al bes de! sol d'amor de França, 
que amb el triomf hi haurà bonança, 
la vostra sang, vessada amb gloria, 
florirà arreu tot de roselles; 
i així, per elles, 
el vianant farà memoria 
del vostre pas en el combat, 
per deíensarla llibertat, 
que tant aimeu, 

que, àdhuc pels altres, la voleu. 
I què faríeu., o fareu, 
en temps de guerra, 
per vostra terra? 

Que dèu ésser brau, i ardent, i fort, 
el vostre cor, 
oh voluntaris catalans! 
Cap Hei escrita ui obligà 
en terra estranya a guerrejà, 
i, generosos, guerrejeu 
per vostra santa voluntat, 
sedents d'amor i llibertat, 
del tot segurs que vencereu! 

IGNASI IGLESIAS 

(*) Poesia llegida al Festival celebrat, el passat dis
sabte, ai Palau de Belles Arts. 

S. CARBONELL I PUIG 
COMISSIONS : : REPRESENTACIONS 

: ADMINISTRACIÓ DE FINQUES .: 
CABLE: SUBUR APARTAT DE CORREUS: 226 
: : : SANTIAGO DE CUBA : : : 

De París estant 

INDUBTABLEMENT, un dels efectes ocasionats 
per la guerra que produeixen una im
pressió més punyent són els cecs, aquei

xos desgraciats alentorn dels quals la fosca és 
perpetua... Malgrat la seva existencia perduri, 
han de renunciar, per sempre més, a la visió 
dels éssers i les coses dels seus amors... 

La guerra d' Europa, actualment, ha cau
sat, a la França, prop de dos milers d' aquei
xos desventurats que han sofert, per la patria, 
una de les pèrdues més doloroses... 

Els primers dies és gairebé impossible in
terrogar-ne cap : concentrats en el propi so
frir, refugen tota conversa, car prou justifica
dament preocupats amb si mateixos, tota pa
raula d'encoratjament que se'ls dirigeixi els 
molesta, i tot sentiment que pel séu trist estat 
demostreu els ofèn. 

Romanen hores i hores assentats en la ma
teixa posició, sense fer el més lleu moviment 
que reveli un còs viu, sense oir-los pronun
ciar un sol mot. Semblen talment estàtues, si 
els contempleu, i més si us imagineu aquells 
ulls—coberts pel bendatge—les conques dels 
quals resten buides. 
, Pocs metges hauran capit la seva missió 

com els que, ara, curen els cecs francesos... 
El séu ministeri hi és exercit amb tanta cien
cia com amor al proisme; amb tant desig de 
fer-los retornar homes útils com adoloriment 
d'una desgracia ocorreguda a un semblant... 

Transcorreguts uns quants dies, els orbs 
us parlen, ja, amb un aire de criatura viciada, 
us pregunten sobre les coses més fútils, sen
ten pruitja de conèixer els deveniments de la 
hora que corre, es tornen comunicatius fins a 
descobrir-vos els sentiments més íntims de la 
seva ànima, i una conversa sostinguda amb 
un d'aquests ceguets apar una confessió... 

Els facultatius que els assisteixen us reco
manen que no els planyeu gaire, que cal en
fortir el séu ànim, que cal posar-los en la 
precisió, pel séu bé, de que es valguin d' ells , 
mateixos, que no s'acostumin a que se'ls guii 
sempre. • 

Actualment, hi ha tres societats franceses J | 
distintes que es disputen el tenir-ne cura. 

Cal, abans que tot, educar-los per a que 
puguin treballar i viure, conforme al séu nou 
estat. I la majoria d'ells són aptes per a labo
rar en els oficis respectius, com si la vista no 
els hagués estat mai imprescindible... No-res-
menys, sense dir-los res, són vigilats d'aprop 
contínuament, moltes vegades, ignorant que 
hi hagi algú al costat séu, observant què fan. 

En Brieux, fa poc, ens contava de soldats, 
abans obrers del camp, que no sabien de lle
tra, i ara, cecs, n' han après fàcilment. 

L'optimisme dels orbs no ha decaigut pas 
en una cosa... Un cec fou visitat per un com
pany a qui li havien amputat un braç, i es do
lía, aquest, de la seva mala fortuna, i deia: 

— Ja veus què n' hem tret de defensar la 
patria : jo he perdut un braç, i tu has quedat 
cec! De què ens haurà servit aquest sacrifici? 
Mai devíem haver-hi anat an aquesta guerra, 
que ja hauria d' haver finit, fos com fos!... 

El cec, oint això, es revoltà. 
— Tu ets 1' orb, tu, i no pas jo!... Tu, que 

només veus el sacrifici físic que has fet, i que 
solament jutges pel profit material que n' ha
guessis pogut heure!... Jo, en canvi, m' he sa
crificat per la França, per la llibertat del món! 
Els meus ulls ni hi veuen, i d'ençà d'això, que 
veig les coses més clares, com jamai hauria 
somniat veure-les-hi... I pressento el triomf 
de la França, de la patria meva, amb una cla
ror que se me n'entra endins i me'n deixa 
l'ànima amarada... 

J. RODERQAS I CALMELL 
Patis, Septembre 1916 
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Davant la nova Guia de les Institucions científiques i d'ensenyança, de la Diputació de Barcelona 

La obra constructiva de la Lliga Regionalista 
A SSENYALANT el llibre recentment ar

ribat, ressaltant, encare, damunt el 
desordre de la taula, amb aquella 

estridencia de les coses noves i intruses que, 
bò i entrant en la nostra possessió, no han, 
encare, establert relació amb l'ambient, ni són 
encare familiars a la nostra percepció, ens 
han dit: 

—Però, això és una obra! 
Semblava haver-hi en aquests mots, dits 

marcadament, una reconvenció a determina-
*des irreductibilitats de la nostra actuació. El 
llibre que se'ns assenyalava com a obra que 
devia atraure la nostra atenció i posar a revi
sió les nostres fúries de combatent, era la 
Guia de les Institucions científiques i d'ense
nyança, de la Diputació de Barcelona, volum 
suara publicat, amb profusió de gravats, pel 
Consell de Pedagogia, de la nostra Diputació. 

I bé: ja que la ocasió ens acondueix a 
parlar-ne, parlem-ne de la obra nomenada 
constructiva, de la obra nomenada 
cultural, realitzada pels elements 
de la Lliga Regionalista, des de la 
Diputació de Barcelona. Parlem-ne, 
i pensem quina ha n'ésser la posi
ció d'un català i socialista de cor, 
davant d'aquesta obra. 

No descendirem a examinar les 
corrupteles que puguin amagar-se 
sota la puresa científica d'aquestes 
institucions; passarem per alt el 
discutir els prestigis elevats a la ca
tegoria de valors tècnics en com
pensació de sumissions polítiques; 
acceptarem, pel cas, que totes 
aquestes institucions siguin obra 
i pensament dels homes de la 
Lliga, oblidant el cas inoblidable 
de la Mancomunitat, la idea de la qual, 
havent sigut portada a la Diputació per 
l'aleshores diputat pel districte de Sabadell, 
en Manel Folguera i Duran, amb la més ad-

ímirable i patriòtica tranquilitat, els regionalis
mes se l'han atribuit per complet, cas aquest 
Ique s'ha repetit qualques vegades per part 
•dels dits elements. Passarem, avui, per damunt 
de tot això, sense abdicar de parlar-ne més 
endavant, perquè no és aquest aspecte el que 
en aquest moment ens interessa. Solament ho 
apuntem, així, de passada, per a que els nos
tres llegidors sàpiguen, si no d'estaven ja 
enterats, quins són, apart de les qüestions de 
principis, els punts honrosament vulnerables 
de la obra constructiva de la Lliga Regionalista. 

La Lliga Regionalista és un partit burgès i 
un partit reaccionari. D'un dels seus més en
lairats leaders s'ha dit que era un tempera
ment d'esquerra, confonent, en dir això, 
lamentablement, el tenir esperit revolucionari 
amb el tenir desenrotllada amb més violencia 
la susceptibilitat personal que la dignitat col-
lectiva i la educació. 

La obra de la Lliga havia de respondre, 
forçosament, a la tònica dels seus components, 
i així és. Un ambient monacal envolta els seus 
instituts científics, i no hi ha en ells—fixeu-s'hi, 
enamorats de la obra de la Lliga, que us 
penseu ésser homes lliberals de Catalunya— 
no hi ha en ells cap anhel democràtic. 

Cap anhel democràtic, per a un home so
cialista, vol dir cap anhel patriòtic; res que 
vagi generosament a la entranya del poble 
per a renovar-lo i fecundar-lo. Els elements de 
la Lliga Regionalista, tenen l'instint que la il-
lustració de les masses populars catalanes els 
foragitaria del reducte més formidable de les 
llurs posicions polítiques: el que els permet 
usar el nom de Catalunya com essent ells els 
seus únics i genuins representants; i així ells 

efectuen llurs maquinacions emparats en una 
sòlida posició que és de tot el poble, i que 
han usurpat per a llur profit polític, mentre les 
forces lliberals han de combatre'ls a camp 
descobert, sense una escola on acquirir noció 
de l'instrument preciós de la seva personalitat 
nacional i apendre a fer-se forts per a allibe
rar-se; mentre els altres, la gent de dreta de 
Catalunya, es fortifiquen en instituts i corpo
racions científiques, per a consolidar-se en 
l'exercici d'una tirania catalana que entela, 
als ulls del poble, el nom gloriós de 
Catalunya. 

Bé en parlen ells de la necessitat de pro
vocar la nacionalització del poble català; però 
cap de les seves obres hi van encaminades. 
En parlen perquè veuen que, de no fer-ho, 
es farien sospitosos als ulls dels bons catala
nistes; però no ho fan, perquè endevinen que 
la il·lustració del poble—il·lustració en el 
sentit més ampli de la paraula—portaría ra

ta del Consell de 
anant al carrer de 

constatar quina és 
que hi troba con-

pidament la decadencia i enfonsament de llur 
preponderancia política. I els grans patriotes 
de la Lliga Regionalista, entre sacrificar la 
causa catalana o renunciar al poder, no dub
ten ni un moment en seguir el camí de llurs 
conveniències partidistes, menyspreuant els 
interessos suprems de Catalunya. 

Fins aquí la obra de la Lliga, com a 
obra burgesa i patriòtica. Però és que no so
lament és a la orientació empresa, el séu mal; 
és que la majoria de les seves institucions 
d'alta cultura al bon poble l'enlluernen i per 
ell tenen una certa auriola de prestigi, però 
per a la gent que ha enfondit en la especia
lització de cada una de les tècniques a que 
aqueixes institucions són dedicades, ja són 
mirades d'altra manera. Les institucions de la 
Lliga,—es a dir, de la Lliga; si fossin de 
la Lliga la cosa no fóra extraordinaria—les 
institucions científiques de la Diputació de 
Barcelona, ja comencen a fer somriure i al
gunes d'elles a fer riure del tot. El que algún 
del seus components hagi sigut consagrat 
com a prestigi tècnic, pels sols fets d' haver-
se afiliat a les hosts regionalistes, haver viat
jat, de petit, per exemple, pel Paraguai i 
sab caminar com els neerlandesos, fa que la 
gent ja comenci a dubtar de les coses sa
grades. 

I al costat d'això, d'aquestes insuficiències, 
una desmesurada i pomposa propaganda de 
saltimbanqui de fira; com si els que no som 
de la Lliga baixéssim, no direm de la Vall 
d'Aràn, que no s' ho mereixen els aranesos, 
però de les terres famoses oh se suposa ha
ver-hi hagut la existencia del paradís terrenal. 
Sols partint d' aquest concepte, es pot com-
pendre que les informacions que, sobre les 
institucions de referencia, els orgues regiona
listes llencen a tots els vents, tinguin una 
certa similitut psicològica amb les dels co

municats oficials de guerra alemanys, sobre
tot amb els de quan perden; car sols així es 
comprèn, per exemple, que en certa ocasió 
i per a acreditar una escola, s' hagi dit dels 
seus alumnes que al cap de tres mesos de co
mençar l'estudi de la llengua llatina, aparellat 
a altres assignatures del curs, ja traduíen a la 
perfecció Horaci i Virgili; i sols així es com
prèn que una Biblioteca, 
Pedagogia, que qualsevol, 
Urgell, 187, pot visitar i 
la seva concurrencia, si és 
currencia, a pesar de trobar-se aquesta Bi
blioteca dins del clos de la majoria de les 
Escoles tècniques de la Diputació, aparegui, 
a la Guia publicada—com se pot veure pel 
gravat que reproduim—, amb un bé dels déus 
de lectors, que fins manquen cadires, i a un 
li faria 1' efecte que s' han vist obligats a do
nar número, com els diumenges al matí a les 
barberies, si un no tingués la desil·lusió de 

regonèixer en els encaparrats lec
tors a tots els empleats del Con
sell de Pedagogia, amb tots els 
noms i cognoms, que ens oferim a 
fer públics, en aquestes mateixes 
planes, a la primera indicació d'al
gú que ho cregui convenient o 
que dubti d'aquestes paraules. 

Una n'hi ha, d'obra de la Lliga, 
que realment transcendeix, i cada 
dia va essent més coneguda i jus
tificada per tot Catalunya. 

És la obra que es deriva de la 
seva actuació absorvent i domina
dora, sense respecte per tot el 
que—homes o institucions — no 
sigui de la seva corda. 

Els elements regionalistes estan 
posseits de la seva preponderancia política, i 
obren, quan encare no se senten prou forts, 
amb procediments odiosamentsjesuítics, i quan 
tenen la seguretat de poder-se imposar, amb 
una insolencia de conqueridor groller, sobre 
les forces adversàries, que bé podria ésser 
l'origen de la seva devallada. 

El dolorós és que les seves posicions les 
van conquerint en nom de Catalunya, exclòint-
nea tots els homes catalans, nacionalistes, que 
per sentiments no poden ni podran confon
dre's mai en els seus rengles. I aquesta qua
lificació els esdevé més fàcil d'apropiar-se-la, 
no existint, per ara, a Catalunya, una força 
nacionalista, d'esquerra, organitzada. 

El cas és que, fóra de Barcelona, el regio
nalisme representa un caciquisme, que se 
l'odia, però que se'l tem, per la força, real o 
suposada, de les seves organitzacions; i el re
gionalisme diu que ell és Catalunya, i ningú 
va darrera séu a desmentir-lo; i la gent dels 
pobles de Catalunya, que no ha precisat els 
seus sentiments lliberals, però que se'ls sent 
amb una mena de generositat que porta l'àni
ma, se sent sense orientació, impulsada—com 
feia notar molt bé el col·laborador Ramón 
d'Alentorn, a LA NACIÓ de la setmana pas
sada—a recórrer a tots els auxilis per a defen
sar-se de 1' agressió que contra la seva lliber
tat es realitza en nom de Catalunya. I, després, 
serà estrany que aquest home simplista es 
mostri recelós i desconfiat a tothom que se li 
acosti en nom de Catalunya o del nacio
nalisme? 

Posar, amb la seva conducta, un nou i pe
rillós obstacle per a que les democràcies 
catalanes, el poble de Catalunya, s'incorporin 
a la causa del nacionalisme: heu's aquí la obra 
de la Lliga. 

El valor i eficacia de la seva actuació, des 
de la Diputació de Barcelona, podrà ésser 
discutit. Però, això és una obra. 

MELCIÓ ROURE 
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Amb els humils 

ESCOLTÀVEM, dissabte passat, com altres ve
gades, amb tota delectança, les harmò
niques i melodioses estrofes que 1' Or

feó Qracienc anava desgranant, al festival cele
brat al Palau de Belles Arts, quan una munió 
de pensaments s' agombolaren a la nostra ment 
exigint, del nostre esperit, la preferencia que, en 
aquells instants, concedíem a l'esplai dels nostres 
sentiments artístics i filarmònics, que, si bé en 
tots els moments els posseim i els aimem, no és 
pas moguts per cap concepció egoista, sinó per
què entenem que el*refinament sensitiu de la 
nostra ànima, de la nostra espiritualitat, ha de 
reportar, a les col·lectivitats nacionals, humanes, 
saludables afirmacions de fortitut en tots els or
dres de la vida. 

Nosaltres, que hem seguit, pas a pas, les pro
gressions artístiques de l'Orfeó Qracienc, restem 
meravellats de la tasca que va realitzant aquesta 
notable institució. 

La força de voluntat que posseeixen els seus 
components i que es posa de relleu a totes les 
manifestacions que realitzen, a nosaltres ens cap
tiva i ens admira .. 1 és així, perquè sempre, sem
pre que oim l'Orfeó Qracienc, aquella munió de 
pensaments a que més amunt fem reterencia ens 
fan adonar i ens fan recalcar de quina faiçó dèu 
ésser l'esforç d'aquells entusiastes i anònims or-
feonistes, pertanyents, volem creure, bona paït 
d'ells, a una categoria social que no admet pom
pes ni vanitats mundanes i, per tant, exigeix, de 
cada un d'ells i, sobre tot, de cada una d' elles, 
les orfeonistes xamoses, 1' esforç corporal per al 
treball quotidià que encomana amargors i sofri
ments 

Admirem l'entusiasme i la intuició artística 
dels orfeonistes de la barriada de Qracia, perquè 
els conceptuem, nosaltres, com a estament popu
lar que no regateja l'expandiment, entre el poble, 
de la cultura musical que, ben abastament, ells 
posseeixen. Li ofrenen, al poble, les delicades 
melodies de regust catalanesc, fent-li sentir, in
gènuament, tota la grandesa d' una sentimentali
tat patriòtica que, com més sentida serà, més in
fluencia haurà d' exercir damunt la manera d' és
ser d'aquell poble, que és el nostre, el mateix pel 
qual actuem i divulguem unes modernes con
cepcions socials que tendeixen al séu enlaira
ment nacional i humà... 

L' apartament del poble, 1' actuació en nivells 
superiors aon el poble no acut ni sent necessitat 
d'acudir, d'institucions que, com 1' Orfeó Qra
cienc, tant poden fer en profit de la cultura po
pular, ens indigna i ens aferma més en el nostre 
criteri nacionalista que ens fa ésser partidaris 
d'intensificar, d'una manera ben accentuada, tota 
la nostra acció de cara a les realitats, indignado-
res, per cert, que suposa 1' estat actual del poble 
de Catalunya. 

La descatalanització dels nostres estaments 
humils ha estat retreta infinitat de vegades per la 
burgesia catalana. Se n' han dolgut i se 'n dolen 
amargament, però no han confessat ni confessen 
que, com a catalans, anc que catalans burgesos, 
res han fet per a fer prevaler els sentiments cata-
lanescs, i, en canvi, moltes i moltes males ac
cions han comès en contra dels nuclis produc
tors de Catalunya que, en sentir la patria, 1' han 
sentit més sincerament, més noblement, que 
aquells altres estaments que, darrera dels emble
mes, símbols i sentiments de la patria, sempre 
acostumen a veure-hi el guany, o la conveniencia 
immediata d' un tant per cent o d'una disposició 

coercitiva del dret d'actuar en contra del sistema 
capitalista que empara un vell règim de privilegi 
causa de la sotsmissió dels nuclis nacionals i dels 
nuclis proletaris. 

A la nostra terra, que el nacionalisme, des de 
bon principi, ha sigut dominat pels tempera
ments burgesos i dretistes, sempre han cregut, 
aquells temperaments, que havia de continuar 
manifestant-se, el moviment de la nostra terra, 
de la mateixa faiçó. I així hem vist bastir un Or
feó Català, que ha donat, innegablement, renom 
gloriós a Catalunya, però que s' ha allunyat del 
tot de 1' ambient popular, aon una institució glo
riosa hi assoliria, encare, majors honors i més 
gloria. Recordem, de 1' Orfeó Català, ja fa molts 
anys, 1' haver donat una curta serie de concerts 
populars, de diumenge al matí, al teatre Comtal. 
Recordem, també, l'èxit esclatant d'aplaudiments 
i de públic d'aquells concerts... Després dels ma
teixos, no recordem cap actuació, en sentit po
pular, verament popular, per l'Orfeó Català duta 
a terme. Recordem, en canvi, però, l'accentuació, 
cada dia més aguda, del sentiment dretista i abur-
gesat de la primera institució musical catalana, 
i veiem, també, còm és posat en evidencia el pre
domini regionalista que dins d'aquella institució 
s' hi encastella. L' accentuació d'aquell sentiment 
i el predomini d' aquella política han donat per 
resultat—trist resultat!—que les festes i actes que 
I' Orfeó Català tot sovint celebra siguin actes per 
a la burgesia només, aon, com és natural, es pro
cura que ostenti un tan marcat caràcter burgès, 
que, per a millor complaure a aquells estaments, 
s' hi rebutja tota composició catalana, enaludora 
de la musica de la nostra terra, que faci cas omís 
de les al·lusions que a les cançonetes pastorils 
í primitives, que, apart del valor folk-lòric, ni 
ens plauen ni ens interessen, tot sovint se fan al 
bonjesuset, el fill de Maria... 

Així, 1' Orfeó Català ha anat esdevenint una 
corporació tan neutral per a certes opinions, que 
qui aima el poble i vol que aquest no es desen
tengui de les coses i manifestacions catalanes, i 
no creu, a més, de necessitat que, per laborar en 
bé de la musica, calgui exterioritzar, sistemàtica
ment, les preferències religioses, val més que de 
l'Orfeó Català s'allunyi... Així com així, per ara i, 
gairebé, per sempre, l'Orfeó Cata'à volem creure 
que està destinat a romandre una institució per 
a gaudiment, només, de senyors creients i de 
bona posició; com si diguéssim, per a catalans 
de primera categoria... 

Per aquestes raons i encare per altres més, en 
sentir un Orfeó, que no sigui el que s'apel·la 
Català, i que unes voltes és el Qracienc i altres 
vegades s'apel·la d'altra manera, sentim un fort 
entusiasme pels Orfeons de la nostra terra artís
ticament considerats de segon rengle, i, admi-
rativament, decantem totes les nostres simpa
ties per aquests, perquè ens demostren quina 
és la voluntat popular, i còm és de volenterós 
l'esforç de les multituts humils. 1 és que nosaltres, 
malgrat tots els defectes, sempre som partidaris 
de les institucions populars que, essent de la 
mena que es vulgui, exerceixen, entre el poble, 
un apostolat de cultura i refinament de sentimen
talitat. Avui, l'Orfeó Català, és una institució que 
practica l'exclusivisme burgès i partidista; nosal
tres, en tots moments, apartant-nos d' aquell ex
clusivisme, voldrem decantar-nos vers qui, amb 
més generositat, practiqui i realitzi 1' acció que li 
és propia. Actualment, sols l'Orfeó Gracienc i al
tres Orfeons catalans es posen en contacte amb 
el poble, fent-li sentir les sublimitats de l'art mu
sical català... Per aquest motiu, nosaltres anem 
amb els humils, perquè ells practiquen 1' esforç 
suprem, l'esforç lloable, l'únic esforç que, verita
blement, ha d'ésser eficaç per a l'assoliment de 
la integritat espiritual de Catalunya... 

fmb ocasió de l'Aplec de Poblet, s'han 
fs / i repetit les manifestacions dels incu

rables somniadors que pretenen una 
absoluta unitat d'acció entre els nacionalistes, 
sense voler fer-se càrrec de la raó que tenen 
tots els catalans de defensar cada un la ideo
logia nacionalista des del séu particular punt 
d'obir o, potser millor dit, des de les seves po
sicions socials i econòmiques. 

Còm és possible—com ha dit suara l'enig
màtic Macià—que tots els catalans s'apropin 
a la Lliga Regionalista si aqueixa entitat s'ha 
proclamat de fet defensora dels interessos dels 
ultraconservadors de Catalunya? 

Còm ha d' ésser possible, en V ordre ideo
lògic, que anem tots junts, si en Folguera 
i Duran, a Poblet, interrompia en el séu par
lament a en Roig i Pruna proclamant la seva 
simpatia pels al·liats, que representen, en la 
guerra europea, la llibertat dels pobles, pel 
convenciment que ben segur tenia en Folguera 
i Duran de que molts dels regionalistes que 
alli s' aplegaven sentien admiració pels Impe
ris centrals, representants de la fórmula col-
lectiva de la força sobre el dret? 

No sabem capir-ho, que, en lloc de procu
rar assimilar, aportar, tols els catalans cap a 
la ideologia nacionalista, es pretengui que les 
classes humils l'avorreixin, presentant-los com 
a suprema acció nacionalista la vergonyosa-
ment variable actuació nacionalista de la Lli
ga Regionalista. 

Malgrat tot, hi ha qui pretén, encare, que 
a la-Lliga hi cap tothom. Millor que els nos
tres raonaments, vagi, a continuació, un frag
ment d'una Crònica de Madrid de La Veu del 
dia 5 del corrent: 

^Fa més en Cambó : sitúa admirablement 
la minoria regionalista. I fa encare més : om
ple el lloc desert de representants dels interes
sos socials conservadors, abandonats per part 
de la Premsa i per moltes personalitats de re
lleu, que miren més l' acció política que la 
social.* 

No obstant la claretat amb que s'expres
sen, encare hi hauran catalanistes que, ells 
sabran per què, seguiran dient que a la Lliga 
hi cap tothom, que fins poden representar tot 
el nacionalisme. 

I, una de dugués: o Maquiavel s'ha prodi
gat molt, o serà certa la dita de que Herodes 
ne deixà moltes encare...—f. 

nacionalistes catalans! 
L'ensenyament castellà és el que 

ha causat la desnacionalizado de 
Catalunya; l'ensenyament català ha 
d'ésser, doncs, el que ha de determi
nar la seva renacionalització. 

Si voleu que la completa catala
nització de la nostra patria sigui 
un fet, fomenteu I' ensenyament ca
talà inscrivint-vos, i fent inscriure als 
vostres amics, com a socis de la 

Associació Protectora 
de la Ensenyança Catalana 
Oficines: Canuda, 14, pral. - Barcelona 
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Pels homes que lluiten 
per la llibertat del món 

El festival del Palau Belles Arts 

UNA impressió de familiaritat, cem de re
unió d' amics que s' haguessin donat 
paraula de concórrer a una festa per a 

celebrar un esdeveniment que els fos gratíssim 
solemnitzar, i a qual funció estessin convidades 
les amistats i coneixences dels reunits, més aque
lles amistats i coneixences no haguessin compa
regut a la hora que la carta d'invitació senyalava, 
ni tampoc durant el reste de la vetlla... 

Heu's-aquí l'efecte que li produí a qui escriu 
la present ressenya la vista de la sala d'actes del 
Palau de Belles Arts, dissabte passat, a la nit, 
en la festa patriòtica que, a honor i benefici dels 
voluntaris de Catalunya de la guerra d' Europa 
que lluiten als exèrcits de les nacions al·liades, 
s' hi celebrà, no-res-menys, amb regular concor
rencia i amb força lluiment i sincer entusiasme... 

El programa fou, a pesar d' una cosa que di
rem en el recompte i discurs dels números que 
l'integraven, variat i excel·lent. 

Inicià la festa la banda municipal, dirigida de 
mà mestre per en Lamote de Qrignon, executant 
Les alegres comares de Windsor, Adagi de la 
Sinfonía en do menor i Rapsodia n.° 2, respecti
vament, de Nicolai, Saint-Saens i Liszt. 

L' Esbart Català de Dançaires, que dirigeix el 
folklorista Aureli Campmany, figurava en aquest 
lloc de l'ordre del programa, més, per una infor
malitat i una manca de patriotisme notables, que 
són de major reprovació tenint en compte la fi
nalitat i el motiu del festival de que es tractava, 
s'impossiDilitaren, ells mateixos, els components 
de l'esmentat Esbart, de pendre part a la festa. 
No volem posar ni el més lleu comentari a la 
conducta dels elements al·ludits. El respecte a la 
sublimitat de la patria, representada, en la lluita 
grandiosa d'ara, pels abnegats legionaris de Ca
talunya, ens ho fa dispensable, més encare, ens 
ho priva... 

L' Orfeó Qracienc, dirigit conscienciosament 
i amb cura esquis:da pel mestre Joan Balcells, de 
faiçó inimitable, executà les nou composicions 
següents : Voltant la senyera, Balcells; Els tres 
tambors, Lambert; Sota de l'olm i La cançó nos
tra, Morera; La mort de l'escolà, Nicolau; L'adéu 
dels montanyesos i Crit de guerra, Schumann; 
Scherzo, Martini; V hereu Riera, Cumellas-Ribó. 
El públic reclamà Ets Seegadors, accedint, se
guidament l'Orfeó, i essent entonats, amb gran 
entusiasme, per tot el públic que, a peu dret, ova
cionava les estrofes més vibrants. 

El tenor Joan Roldós, acompanyat pel mestre 
Vidal i Nunell, cantà «Oh, paradisso!», de la cè
lebre òpera d'en Meyerbeer, essent molt aplaudit 
aquest novell artista, que promet de debò. 

El notable baix-baríton Sandro-Griff, de la 
Ópera de Varsòvia i dels Concerts Simfònics de 
París, amb un i entonació impecable, cantà la ca
vatina à'Hernani, en italià; La vida pel czar, en 
rus, i Les deux grenadiers, en francès, oint entu
siastes aplaudiments, remarcant-se en acabar la 
darrera composició, amb les notes de La Marse-
llesa, de la qual repetí el final. 

La bella cantatriu Andreua Fornells,acompa-
nyada pel mestre Gibert, cantà, però que molt bé, 
Nell, Fauré; Nit d'amor, Morera; Melodia vernal, 
Lamote de Orignon. 

La sopràn gentil Francesca Rodoreda, secun
dada pel mestre Vidal i Nunell, cantà, amb inspi
ració i acert, el final del primer acte de La tra-
viata, que agradà i aplaudí l'auditori. 

En Vives i Borrell recità, amb energia, poèti
ques composicions patriòtiques de l'Aptles Mes
tres i de 1' Iglesias. D'en Guimerà no se'n llegí 
cap, més, en compensació, concorregué a V acte, 
essent saludada la presencia de 1' augusta i vene
rable figura del mestre amb una tronada d'aplau
diments i visques al més gran dels genis lírics de 
h Catalunya contemporània. 

El boníssim actor italià de la companyia Ca
ramba cav. E. Treves, amb una facilitat de dicció 
prodigiosa, natural en els fills de la bella Italia, 
i una expressió mímica peculiaríssima, recità du
gués estrofades bèl·liques patriòtiques, que feren 
esclatar, al final, 1' entusiasme contingut dels es
pectadors, suggestionats per la claríssima faiçó 
de parlar de l'excel·lent artista italià nomenat. 

La notable diva Angela Rossi, acompanyada 
pel mestre Laporta i Astort, cantà «Ritorna vin.ci-
tor!>, de la faraònica òpera d'en Verdi, oint molts 
i justíssims picaments de mans. 

El concertista suara nomenat executà, al pia
no, amb una força i un coneixement tècnic ad
mirables Preludi en re bemol, Chopin; Au prin-
temps, Grieg; Sevilla, Isaac Albéniz. Fou aplau
dit, anc que no tant com se mereixia el mèrit del 
séu treball, sobre tot en el preludi del gran polac. 

Susagna i Angela Rossi, respectivament, se-
condades pel mestre Laporta i Astort, cantaren 
Mireille, Gounod, i «Caro Nomo, de Rigoletto, 
li trovatore, i La vivandière, oint, elles i ell, fran
ques demostracions de simpatia. 

La sopràn Francesca Rodoreda i el tenor Joan 
Roldós foren molt aplaudits després de cantar el 
duo de Tacte primer de la òpera Carmen. 

En resum, els catalans que són al mig de la 
vella Europa, lluitant per la justicia i la llibertat 
dels homes i de les nacions, poden sentir-se sa
tisfets de la intenció generosa de la Comissió or
ganitzadora del festival. 

I això que, a Catalunya, hi ha molta gent que 
no s'ha donat compte, encare, del paper que hi 
representen els legionaris catalans, davant del 
món, ajuntant el séu esforç, noble i abnegat, al 
dels exèrcits de les nacions al·liades contra els 
cèsars europeus... 

A la nostra redacció, com ja és sapigut, se
gueix oberta la sotscripció per als voluntaris de 
Catalunya. 

Els donatius darrerament rebuts són els se
güents: 

Pessetes 

Suma anterior. . . 837'55 
Manel Lladó 2'00 
Lluis Cucurull 0'50 
Francesc Triay 0'50 
E. Escribas 0'50 
A. T 0'50 

TOTAL. 841'55 

L'actuació obrera 
L A Raó, societat d'obrers sastres, celebrà, el 

passat dijous, dia 5, un míting de propa
ganda societaria. Feren ús de la paraula 

varis obrers sastres i un de'egat del Sindicat d'o
brers sabaters, enaltint i fent ressaltar, tots ells, 
la importancia i la eficacia de l'associacionisme 
obrer. 

• Demà, diumenge, dia 15, és el dia desti
nat per a donar començ a la campanya que els 
organismes obrers Unió General de Treballa
dors, Confederació Nacional del Treball i Comi
tè de l'Assamblea Nacional de Valencia, han ini
ciat per tal d'assolir el ràpid abaratiment de les 
subsistències, solució de la crisi de treball i am
plia amnistia per als condemnats i processats per 
delictes polític-socials. La campanya esmentada 
ha de consistir en la celebració, a tots els pobles 
de l'Estat espanyol, de reunions o manifestacions 
públiques, declarant-se, més tard, un atur gene
ral de vintiquatre hores. 

• El Governador civil de Barcelona ha clau
surat el Sindicat de contramestres El Radium, el 
qual venia sostenint, encare, la vaga que alguns, 
pocs, però, burgesos de l'Art Textil s'obstinen en 
no solucionar. 

• Diumenge passat, al matí, tingué lloc en 
el local del Globe Captiu el miting organitzat 
per la Federació del Ram de Construcció, per a 
tractar i patentisar la disconformitat amb el reg
nant estat de coses. 

Va presidir en Salvador Seguí, fent ús de la 
paraula, a més, els obrers següents: Serra, Jor
dán, Andreu i Buenacasa. En els parlaments va 
atacar-se durament al Govern espanyol i a en 
Suárez Inclán, parlant-se de la conveniencia de 
unir-se tots els Sindicats pera anar contra l'acció 
de l'Estat, que res fa per a solucionar la miseria 
que s'apodera de la vida obrera. També va ata
car-se el Govern per no haver concedit l'amnis
tia promesa. En resum, aquest míting, fou un 
acte de propaganda sindicalista. 

• Dimarts passat, en Salvador Seguí va do
nar, al Cine Muntanya, una conferencia parlant 
de «La vesania de les clases directores i la nos
tra actitut davant del moment actual». 

Va començar, l'orador, enumerant les causes 
de la guerra i la incapacitat' de les classes di
rectores per tal d'evitar-la. 

L'actual horror—afirmà —no sols significa el 
fracàs material de la classe burgesa, sinó que és, 
també, el fracàs moral dels economistes i dels 
homes d'estudis. 

Del desenfrenament d'ara—digué—en sorgirà 
la societat nova, puix la Internacional obrera no 
ha mort, perquèjno pot morir, perquè és el llaç 
que uneix a tots els homes aimants de la pau, que 
ha d'ésser l'estat permanent dels temps futurs i 
base de la més amplia justicia social. 

El conferenciant fou aplaudidíssim. 

Or Vila 1* TntTPtlt M E T 0 E ODONTÒLEG, de les Escoles 
LJl . V l i d 1 1 U I I C U L dentals de Madrid i Philadelphia (EE. UU.) 

ON PARLE FRANÇAI5 ENGLISH SPOKEN MAN SPRICHT DEUTSCH 

BARCELONA — Carrer Roger de Lluria, 44 (entre Gran-Via i Diputació) 

KALMINE MIGRANYA, DOLORS NEURÀLGICS 

: : : FEBRES, Etc., SE CUREN AMB 

Envenda: Centre Productes Farmacèutics del Dr. Andreu, J. Uriach i Cia., J. Segalá 

Al detall: En totes les farmàcies CAPSES D'UN CATXET : 35 cents. 
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LA NACIÓ als seus llegidors 
COMPLINT la decisió convinguda, en aquest número, com a segón del present trimestre, 

LA NACIÓ fa pública la liquidació procedent de la seva publicació durant els mesos 
d'Agost i Septembre darrers. No és possible, per aquesta liquidació, formar concepte 

just del dèficit ordinari que en la edició del periòdic pugui produir-se, perquè quan la nova em
presa - constituida, com ja diguérem, per redactors de LA NACIÓ i de Renaixement—prengué 
pel séu compte la continuació de la publicació—era a les darreries de Juliol—s'havien ja fet 
efectives, per l'antiga empresa editora, gran part de les suscripcions trimestrals corresponents 
al tercer trimestre de 1916, havent-se també ja invertit el séu import en l'atenció de deutes, l'ei-
xugament dels quals era d'urgencia. 

Atès al que queda exposat, heu's aquí la esmentada liquidació, corresponent, com deixem 
dit, als mesos d'Agost i Septembre de 1916: 

ENTRADES PTES. 

Existencia en caixa en l." d'Agost 
de 1916 86'05 

Cobrat en concepte de sotscripcions, 
protecció i anuncis 1221'35 

1307-40 
Dèficit 24670 

1554-10 

SORTIDES PTES. 

Cost de 9 números (paper, imprem 
ta i despeses d'administració . . 1226'90 

Impresos 61'— 
Repartiments 40'50 
Segells 119-80 
Pagat per amortització del deute. . 75'— 
Despeses generals 30'90 

1554-10 

Per a eixugar les Ptes. 246'7Ü, seguint el criteri d'aquest Consell d'Administració, de 
no deixar acumular dèficits anyals, ni tant sols semestrals, queda oberta en ies nostres planes 
una llista de sotscripció. 

No creiem que cap excitació als nostres amics sigui necessària. Si la publicació de LA NA
CIÓ obeeix a una necessitat del nostre sentiment lliberal i del nostre patriotisme, aquesta neces
sitat tant deuran sentir-la els que la redacten com e's que la llegeixin. Qui comprengui aquesta 
necessitat, sabrà les obligacions morals que ella li imposa. Qui entengui aquests manaments, 
sabrà complir amb el séu deure. 

EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 
Barcelona, 30 de Septembre de 1916 

La Cooperativa Mutual Catalans u n i ó c a t a l a n i s t a 

D IUMENGE passat tingué lloc, al Mundial 
Palace, l'anunciat berenar commemo
ratiu del segón aniversari de la funda

ció d'aquesta patriòtica entitat. 
Al final de l'àpet, que fou excel·lentment servit, 

parlaren els senyors Delclòs, Xanxo, Alcántara, 
Pla i Armengol, Grant i Sala, el president de 
l'Associació Protectora de la Ensenyança Catala
na, senyor Folguera i Duran, i el president de la 
Mutual, l'Antoni Colomer i Tutau. 

Els oradors recomanaren als presents com
pressin tots els articles que necessitessin, i la 
Cooperativa els hi pogués proporcionar, a la 
mateixa, a fi de que ella pugui esdevenir ben 
aviat una institució gloriosa i, per tant, de profit 
per a la nostra terra. S'indicà també als socis que 
no han fet a la Mutual tot el consum que haurien 
pogut fer, que si això és motivat per deficiències 
de que pogués adolèixer la mateixa, deficiències 
que cas d'existir és natural determinarien un per
judici per als socis, aquests, si estimen de debò la 
Cooperativa, i, per tant, volen el séu perfeccio
nament, tenen l'imperiós, l'inel·ludible deure 
d'exposar a la Comissió de Reclamacions de la 
Cooperativa totes les imperfeccions que en ella 
observin retardataries del seu progrés. I final
ment es recomanà, als assistents a la festa, treba
llessin a mesura de llurs forces per tal que 
ingressessin nous socis a la Cooperativa i aquesta 
pogués anar-se enrobustint i desenrotllant. 

Secció Oficial 

E N la reunió celebrada per la Junta Per
manent, el dia 11 del corrent, va 
pendre's l'acord de convocar el Con

sell General de Representants ordinari per al 
dia 29 d'aquest mes, a les dèu del matí, en el 
local social del Centre Nacionalista Català, 
Lladó, 7, principal. 

m m 

IM 

MUNDIAL PALACE 
COBERTS DES DE PTES. 3'50 - CONCERT 

TOTS ELS DIES 
Els divendres Boullabaisse - Dissabtes menú 

corrent i vegetarià 
P O R T A DE LA P A U 

S E troben molt avançats els treballs de con
fecció del volum Proeses d' amor i pa
triotisme, el qual contindrà les principals 

composicions poètiques i algunes de les corres
pondències i cròniques que va escriure des de 
les trinxeres 1' infortunat escriptor Pere Ferrés-
Costa. 

Aquest llibre serà presentat amb força esplen-
didesa i cura. Portarà un pròleg d' En Vives i 
Borrell, exalsant el caràcter indòmit i notable in
tel·ligència del brau voluntari, unes belles foto
grafies del lloc on caigué ferit En Ferrés-Costa 
en la memorable jornada de 9 de maig de 1915, 
i una interessant biografia deguda a la ploma del 
séu gran amic i bon escriptor En Pau Modolell. 

La comissió ens prega fem constar que con
tinua oberta la sotscripció voluntaria en les Re
daccions dels periòdics Festa, Rosselló, 348, ter
cer; El Poble Català, Est, 16; i LA NACIÓ, Ca
nuda, 14, on se reben els donatius per a la opció 
del llibre. 

* 

Amb motiu del segón aniversari de sa fundació 
1' Associació Artística d' Esculptors Decoradors 

de Barcelona, ha celebrat varis i interessants ac
tes que han revestit excepcional importancia. 

D'aquelles festes dèu mencionarse, especial
ment, la obertura d' una magnífica exposició de 
documents gràfics, demostratius de 1' alta impor
tancia que les arts ornamentals havien obtingut 
en altres èpoques a Espanya, França, Italia i 
Alemanya. Parlant d'aquelles magnífiques obres 
i davant de nombrosa concorrenda, dissertà ad
mirablement el distingit professor Pere Carbo
nell de la Escola de Belles Arts d'aquesta capital. 

La celebració d' un banquet de caràcter íntim 
en el Mundial Palace, en el qual predominà la 
més falaguera nota optimista respecte el pervin-
dre de les arts decoratives en la nostra terra, fou 
un gran èxit. 

* * 
Durant els mesos de Juliol, Agost i Septem 

bre, els deixebles de la Escola Catalana «Mossèn 
Cinto» i nens del chor infantil del mateix nom, 
han fet cent seixanta i quatre imposicions a la 
«Caixa d'Estalvis Escolar Mossèn Cinto» amb un 
ingrés de 17265 pessetes. Cj 

Per la quantitat ingressada a la expressada 
Caixa, els hi han correspost llibretes de la Caixa 
de Pensions per a la Velles» i d'Estalvis, a l'alum- ¡ 
ne de 1' Escola, Pere Carbonell i a la nena del 
chor Susagna Codina. 

* * 
Ens enterem amb força satisfacció que la So

cietat de mestres esparters acaba d'adoptar la ofi
cialitat de l'idioma català. 

També acaben de comunicar-nos que, a pri
mers del proper mes de Novembre, apareixerà 
una Revista sportiva, escrita, tota ella, en la nos
tra llengua. 

Celebrem que, anc que lentament, l'ús de la 
llengua catalana vagi recobrant la seva normalitat. 

• * 
En la vetllada que es celebrà el prop-passat 

diumenge, dia 1 de l'actual, al Foment Auto
nomista Català, dedicada especialment als deixe
bles de la Escola Catalana Mossèn Cinto, el 
doctor Leandre Cervera donà una conferencia 
ben interessant. El tema anunciat era «Neces
sitat de bullir l'aigua en les grans ciutats», més 
el conferenciant començà sa disertació dient qne 
precisament del que ell volia tractar, encare que 
semblés contradictori amb el tema exposat, era 
del perjudici que és per al còs el beure l'aigua 
bullida. Donà algunes explicacions sobre la vida 
dels microbis en l'aigua i de còm aquesta es pot 
fàcilment infectar, i explicà els perills i perjudi
cis a que s'exposa qui fa ús de l'aigua bullida 
com a beguda corrent. Acabà aconsellant que, 
en cas d'epidemia, es procurés beure aigua natu
ral, no infectada, atenent-se als anàlisis, fets amb 
la deguda cura per les corporacions competents. 

El conferenciant fou molt aplaudit per la 
nombrosa concorrencia que omplenaba el local. 

* 
* * 

Continuant el programa de festes que l'Orfeó 
Qracienc té organitzat, les quals tenen lloc en el 
séu esplèndid estatge social, diumenge passat, el 
jove concertista Joan Millat donà un recital de 
piano, executant unes quantes obres triades, de 
bona musica de Debussy, Turina, Albèniz, Falla 
i Moussorgsky, complint brillantment el séu co
mès, i donant a entendre tot quant de bò pot 
esperar-se dels seus aprofitats estudis. 

* • LA NACIÓ • • 

ABONAMENT 

2 pessetes trimestre : : Estranger: 
l _ _ . „ . , • * * 

3 pessetes 

C. E. d'Arts Orifiques, S. A.—Mallorca, 2¡>7 bis 
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