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El problema previ 
de classe 

ELS nuclis obrers de la nostra ciutat bullen 
d' agitació aquests dies. Quasi tots els 
oficis, davant l'enormíssim encariment 

de la vida, presenten les seves demandes a la 
classe patronal, i totes aquestes demandes es
tan basades en un augment de sòu, de jornals, 
que, si bé, forçosament, han de tenir una efi
cacia relativa i ben poca cosa han de repre
sentar davant l'ininterrompuda alça de preus 
que els queviures assoleixen, no per això, de 
moment, han de portar, cas de veure's aque
lles demandes ateses, una més justa nivella-
ció a les llars obreres, entre el producte de 
ço que representa el guany i el que és neces
sari per a les despeses domèstiques. 

En la forma que l'organització social se 
desenrotlla, totes les millores de treball que 
els obrers pretenguin assolir o efectivament 
assoleixin, representaran, només, mesures 
transitòries que tindran virtualitat i realment 
obeiràn al fi que ha mogut als nuclis obrers 
que les han presentat, en tant la burgesia no 
hagi trobat la manera, la fórmula, de rescaba-
lar-se amb escreix de la merma que per als 
seus guanys aquell augment de sòu o rebaixa 
de jornada representi. 

Els nuclis obrers tenen dret a veure ben 
ateses totes les seves necessitats morals i ma
terials,'i és per això que és inel'ludiblement 
necessari que's vegin més ben retribuides del 
que ara ho són totes les energies i forces po
sades al servei d'explotacions individuals. No 
hi ha dret a l'acaparament de riqueses, per
què aquestes són produides valent-se del 
masegament, de la violentado de la vida. dels 
obrers. 

L' organització social a base individualista 
és natural que ens porti a l'estat de coses que 
contínuament tenim de deplorar, però és ne 
cessari que a la conciencia dels homes s' hi 
produeixi una vigorosa reacció que encamini 
l'esforç i l'energia d'aquests de cara a un rè
gim social de caràcter col·lectiu abolidor d'in-
justicies i anatematitzador d'anormals accions, 
orfes de sentiments d'equitat i humanisme. 

És possible, encara, avui, que els obrers 
hagin d'implorar de la burgesia la gracia d'u
nes minees millores de treball la implantació 
de les quals res definitiu ha d'aportar a aque
lles socials aspiracions que tendeixen a sos
treure els homes del domini capitalista a que 
avui es veuen sotmesos. I és que la conciencia 

humana no s ha impregnat encara del senti
ment de justicia que porten en sí les grans 
renovacions sociològiques, i això mena als 
homes a actuar apassionadament per a con
querir millores immediates, descuidant-se, 
però, de dedicar, de consagrar bona part de 
les energies, dels apassionaments llurs, a la 
instauració d'un amorós regnat social on els 
homes no es vegin obligats a reclamar a cada 
moment la concessió d'una engruna de ben
estar fictici i transitori que anirà esfumant-se 
al més lleu contacte que tingui amb les espe
culacions mercantils portades a cap pels ho
mes que componen aquest estament, cobdi-
ciosament inhumà gairebé sempre, que la 
burgesia, que els capitalistes representen. 

La finalitat, el mòbil, dels homes que ac
tuen com a cercadors, com a conqueridors 
d' un màxim benestar social, ha de consistir 
en la concentració de tota la voluntat que si
guin capaços de posseir, conduint-la vers els 
cims més purs, més enlairats, de 1' organitza
ció social de la humanitat, per tal que hi pre
domini amb tota amplitut, amb tota magnani
mitat, una justa concepció dels drets humans, 
conculcats, avui, per tota mena d'ínfimes i em-
brutidores tiranies. 

Són excessivament justificades, perquè són 
fruit de l'anormal organització de l'actual so
cietat, totes les demandes que els agrupaments 
proletaris tan sovint se veuen obligats a recla
mar, però la finalitat suprema dels nuclis pro
ductors, igualment que- la de tots els homes 
que lluitin per una absoluta i total lliberació 
en tots els aspectes de la vida, ha de consistir 
en la brega persistent, continuada i ininter
rompuda que persegueix I' afany d' humanit
zar els sistemes socials, fent impossible el 
predomini arbitrari i injust d'uns homes da
munt d' uns altres. Solament quan els esta
ments obrers a aquesta brega, de ple, se llan
cin i es logri fer triomfar les aspiracions i an
hels que ella persegueixi, és quan desaparei
xeran els problemes immediats que llatzeren 
la sensibilitat de les vides humils i serà un fet 
el respecte, la dignificació, el ben viure d' a-
questes vides. I és que, dins l'obrerisme, el 
problema previ de classe, per la mateixa grau 
transcendentalitát que posseeix, no pot desin
tegrar-se dé la generosa acció que vers la 
humanització de la societat i la socialització 
dels seus elements de producció i d'avenç 
per tota la societat, en general, tots els homes 
aimants de les aspiracions de justicia tenen el 
deure d'anar realitzant. 

La "Cámara de Comercio" 
contra l'idioma català 

LA Cámara de Comercio no vol rectificar el 
séu acord contrari a la llengua catalana. 
El desig dels alumnes per ella no signi

fica res; les censures de l'opinió no pesen da
munt de la conciencia dels que la composen. 
Contra el vot de tothom, contra la veu del 
bon sentit, la Cámara es rebel·la i, amb una 
despreocupació inaudita, foragita l'idioma ca
talà de les classes que sosté com si fos una 
cosa enutjosa. Perquè pels burgesos de la 
Cámara de Comercio, la llengua de Catalunya 
és quelcom trivial, quelcom sense importancia. 
L' important, per ells, és la cosa purament 
material, materialista. La Cámara de Comercio 
s'ajup a tota imposició espiritual, rebutja les 
manifestacions de l'ànima catalana, i s'adapta 
al manament de l'Estat invasor; però quan 
d'interesos materials es tracta, aleshores no té 
aturador, aleshores res li fa el perjudici que 
pugui causar a Espanya, aleshores surt el 
nom de Catalunya, encara que sigui per a 
agullonar i befar els interessos de la resta de 
l'Estat. 

Veu's-aquí la grolleria, el raquitisme d'a
questa gent. No cal mostrar davant séu cap 
doctrina justa, ni cap principi de bondat. Ells 
entenen que tota l'espiritualitat és una peça de 
llana, i essent així no admeten raonaments de 
cap mena. Contra la llur grolleria, contra la 
llur esquifidesa, només hi ha la força i la re
sistencia. Regionalistes ja ho són, però per 
explotar a Catalunya, per invocar-la quan 
convingui al calaix, per no posar-se, al menys 
nominalment, enfront de la corrent. Són cata
lans que arreconen l'idioma català, catalans 
desarrelats, que accepten com a bo l'Estat es
panyol per l'aranzel. La Patria, les floracions 
espirituals no valen res per ells. 

La pesseta, ve't-aquí la divisa llur. La pes
seta, es ço que els engendra la idea de Patria. 
1 la seva patria té per moral a l'espasa del mi
litar, per ordre, al màuser de la guardia civil. 
La seva divisa es una concupiscencia motejada 
falsament, per exigir el turment als demés. Si 
són homes sense Patria, si són homes empe-
dreits en el materialisme, cal només per aquest 
fet llevar-los el domini, cal desposseir-los, 
cal enfortir per això la lluita de classes. El séu 
anticatalanisme ho acaba de justificar plena
ment. El domini espiritual de Catalunya exi
geix que aquesta gent obtingui la qualificació 
que es mereix. 
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Morbosismes 
LA NACtó 

GUAITA 
UN altre any... Xadal, Reis : l'estes, nits de 

joia, en moltes llars, arreu del mon : 
amb característiques diverses, tots els 

països i totes les races solemnitzen aquestes 
diades. Enguany hi ha hagut una nova faiço 
de celebrar-les : moltes famílies han envi.il  
presents obsequiosos als homes que lluiten 
al centre d'Europa per la lliheració de les pa 
tries llurs apreses o amenaçades pels imperis. 
És una acció ben humana la que es realitza re
cordant-se així dels homes que generosament 
donen la vida per la llibertat de les nacions. 
Més per una serie de conceptes suggerits per 
la consideració dels motius d'aquestes fineses 
he experimentat en l'esperit un intens dolor... 
He pensat en les causes de la guerra : són in
finites en nombre : tantes com homes hi ha al 
món : per això és tan difícil que s'acabi, i per 
això també fou tan factible sempre iniciar-les. 
Una de les causes més poderoses, la que ha 
influït més en la conflagració present, la que 
serva la llavor de la guerra, és l'educació que 
reben els fills de les famílies dominadores de 
la terra i que després són coronáis reis i em
peradors : els sentiments que són el tresor 
moral de la humanitat; la coneixença normal 
i justa de les lleis de la naturalesa; els pre
ceptes que determinen els drets i els deures 
dels homes; fins els que un hom té amb sí 
mateix; tot ço que significa la formació per
feccionada psíquica, mental i física dels éssers 
racionals els és mostrat, per llurs progenitors 
i mestres d'una faiçó equivocada, viciada, que 
fa esdevinguin subjectes socials morbosos... 
Tot ço que s'ensenya, a casa i a l'escola, als 
que després són ciutadans honrats i pacífics, 
als prínceps de les dinasties que maten i fan 
matar els homes bons i destruir llurs jiobles 
els és ensenyat i mostrat com a coses secun
daries, com a motius de sensacions que rw es 
diuen ni s'avenen amb la missió, a la terra, 
dels representants divins : han de romandre 
molt per damunt d'aquestes debilitats huma
nes : de la consideració del dolor produit pel 
malestar dels humils, de la plebs : això és in 
lierent a la casta dels dominats, dels soldats... 
Totes aquestes absurditats els són inculcades 
als fills dels que ara han provocat aquesta ac
ció de mort i de deshonra al cor d' Europa 
perquè els ascendents seus també hi foren 
educats en aquest ambient i perquè semblant 
ensenyament és el nexe que els fon i que els 
priva de disgregar-se, de perdre's, de morir... 
D'un mode rudimentari al principi de 1' im
peri al país del qual detenten els drets, i amb 
el refinament antihumà que pos-a de manifest 
els caràcters vils de Tes guerres modernes... 
Perquè viuen fóra de la realitat lian d'ésser 
els més forts materialment, mecànicament... 
Fins se pot creure, ara, que hi viuen incons
cientment en aquesta atmosfera que els volta... 
Com hi viu també inconscient l'antítesi social 
al monarca representada pel mendicaire i per 
l'habitant de les regions encare inexplorades... 
Per a tornar-los a la vida normal i arranjar el 
món socialment, hi ha uns homes que no són 
reis ni mendicaires: són els altruistes; els que 
consideren les existències miserioses que ro-
ceguen els-desheretats del patrimoni humà 
i la ceguedat espiritual, l'atrofia ética dels de-

tentors de ço que fou arrabaçat a les genera 
cions pretèrites i que és deure i dret de la 
d'ara o de les futures repartir i ordenar entre 
tots els éssers racionals del planeta on som... 
La lluita i la laboï que implica aquesta meta 
mòrfosi, concebible solament en la tfiagnitut 
propia pe¡ la precisió natural que de I' efecti
vitat ^eva en tenen les nacionalitats i els indi 
\ idus, és una imatge de grandiositat epepeica 
semblant, en llurs proporcions, al quadre im
mens que enclou la magna tragedia d'ara... 
Lis reis i ets emperadors són un obsWde que 
no es treu del davant fàcilment. Més, encare 
n'hi ha un altre que no és pas menys insupe
rable : l'afinitat anímica que amb els dèspotes 
tenen eis satèl·lits llurs, aquesta niçaga que 
diu tenir la sang blava, els més grans possei-
dors de diners, de territoris i d'influencia en
tre la falsa política, apuntalats per l'actuació 
malvada dels que, trocejant-ho tot, lluiten per 
assolir una posició, al món, a la societat, que 
els posi a la vora dels reis i dels emperadors 
i de tots aquests éssers extrabiològics que 
diuen tenir la sang del color del cel serè... 

EflukRb LÓPEZ i NTFRÍN 

m • 
Aquesta bona gent... 

Ei. Fomento del Trabajo Nacional, que, per 
boca d'un diputat a Gorts, parlà en e1 

mitmg en honor de la llengua catalana, 
usa constantment el castellà en la seva vida 
cooperativa. La Cámara de Comercio encara 
fa més, és nega a usar-lo en les classes que té 
establertes. Se li demana amb una correcció 
extremada que rectifiqui l'acord, li demanen 
els alumnes, i ella superbament, cínicament es 
nega. Ni el clam respectuós del miting del 
("entre de Dependents, ni les sollicituts de 
moTts patriotes, poden res a favor de que la 
llengua tingui el restabliment que es mereix. 
Està bé; no és gaire d'estranyar aquest fet. 
Però és precís márcar-lo ben clarament al 
públic, aquí on s'ha llençat l'estigma d'anti-
català a tot un partit. Que hosàpiga tothom que 
existeix un gros nucli de gent d'ordre que es 
proclama regionalista, que s'aprofita de! nom 
de la Patria, i va contra l'idioma català. 

O I que "ho sàpiguen tots els nacionalistes. 
La gent del Fomento i de la Cuinarà de Co
mercio només es cuida de les seves butxaques, 
dels seus particulars interessos, menyspreuant 
a la llengua de Catalunya, preterint-la fins en 
els casos en que per natural impuls de l'opi
nió deurien acatar el séu domini. 

Aquesta són els veritables anticatalans que 
cap consideració, cap respecte es mereixen, 
perquè no tenen al séu favor ni un sol raona
ment per explicar llur actitut despectiva per 
Catalunya. Si els nostres clams a favor de 
l'imperi de l'idioma són sentits, devem confés 
sar que l'actitut d'aquesta gent a la qual fins 
en casos com l'actual se li tenen tots els res
pectes, "és veritablement vituperable i "me
reixedora d'aquell dictat d "ari tica ta fans tan 
sovint usat per explotar sentiments populars 
a favor de predominis electorals. 

MERCfcRIA = ALBERT BONET - CLARIS, 15 
Adornaments per a vesti ts de senyora 

QRANS NOVITATS = PREUS REDUÏTS 

(JAN escrivim aquestes ratlles, segueix 
la vaga plantejada, més que per altra 
emisa. per l'encariment de la vida. que 

l'obrer-, mes que ningú, pateix i soporté Wnb 
excessh'a resignació; car el potentat, el capi
talista amb el règim d'ara, tenen dret a obrar 
com vulguin i millor els sembli, qual dret és 
negat al treballador manual, que 's troba 
coibït per tota llei de prevencions burocràti
ques, fins a privar-li la llibertat d acció social. 
I ara, com sempre que's planteja una qüestió 
social, obrera, la nostra burgesia, i fins els 
homes que's diuen de Govern, hi veuen en ella 
una mà estranya que ho mou, i els nostres 
obrers, de sempre humils, pacients, de pasta 
desdan, han de passar per la vergonya de 
que Is que tota la vida els exploten material
ment, no'is facin ni la minsa concessió de 
creure'ls capacitats per a, per propia voluntat, 
demanar el que les necessitats del viure d'ells 
i lu familia els reclamen. 

Per això devia ésser, que, atemoritzats, els 
agavelladors de la vida social catalana es 
reuniren, i després de fer tota llei de comen
taris sobre la mano oculta, acordaven el que 
publicaren els periòdics. De les fuerzas vivas 
no res n'havem espera! mai, car les considerem 
una nul·litat social absoluta; emperò, ja que's 
reunien en diada solemnial, vigilia de suposats 
greujissims aconteixements socials, havien de 
donar la sensació de que sabien perqué es 
reunien i les responsabilitats que contreien pels 
seus acords, el que no han sabut mostrar, car, 
potser pretenent passar per llestos encarrega
ran a l'Estat i al municipi la solució del con
flicte de les subsistències, sense tenir en compte, 
i aqui han probat, tots els que's reuniren, la 
seva ignorancia, que no pot haver-hi ningú amb 
seny que pugui esperar cap solució, an aquest 
sentit, de l'Estat espanyol. 

En un Estat organitzat seriosament, sense 
entrebancs en l'engranatge polític, indubtable
ment que l'acord, de pendre's en consideració, 
tindria eficacia. Però, tothom sab aqui la con
fiança que pot tenir en l'acció política i social 
de l'Estat espanyol. 

No és pas tan llunyana la formació de 
aquella - Junta d'Iniciatives • madrilenya que 
no res ha fet, malgrat les promeses dels 
politics! 

En moments difícils, com cl dura, és quan 
calen tota major serenitat i clar judicar de 
les coses, i per això és doblement de lamentar 
que s'hagin llençat acusacions sense fonament 
de cap mena contra els nostres obrers, preci
sament pels que, pel que representen, més in
terés haurien de tenir en manifestar-se neutrals 
en/ibsolut.garantitzadors de tot dret i respecte 
a tota llei social d'humanitat. 

Dígtti's el que's vulgui, la vaga d'ara és 
una pública manifestació de la miseria que's 
pateix, principalment per l'encariment de la 
vida. f els que poguent-la evitar o quan menys 
aminorar no ho fan, el menys que poden fet
es tío escarnir-la amb suposicions fóra de tota 
lògica, caranc que fossin certes, ningú tindria, 
en les actuals circumstancies, dret ni a escaur
ies, puix el dret a la vida s'ha de regonèixera 
tothom. En nom de res es pot mai obligar a 
ningú a morir-se de fam.—F. 

http://envi.il


LA NACIÓ 5 

EI partit socialista francès i la pau europea0 

EL partit socialista, amb tota la França, és 
entrat a la guerra, sota els cops de la 
més brutal agressió, per a una obra de 

defensa nacional excluida de tot afany de con
questa o d'anexió. 

Eli restará a la guerra mentre el territori 
no estarà lliurat, mentre no haurà estat tren
cada la tentativa d'hegemonia, de la qual l'a
gressió n'ha estat la senyal i la prova, mentre 
no haurem assegurat les condicions d'una pau 
durable. Aquestes condicions, el partit socia-
lista,?ja ha definit ço que són, segons ell. 

Tota*pau durable dèu ésser basada cyin 
deien Cari Marx i la Internacional—sobre la 
proclamacio'de la^moral i el dret i sobre ('es
tabliment de la justicia entre els pobles. 

Res de pau durable sense que siguin res
taurades en llur independencia econòmica i 
política'les petites nacions martiritzades. 

La una ha sofert I' atac de 1' Austria, des
prés d'haver acceptat quasi totes les condi
cions d'un ultimàtum calculat per a humiliar
ia i per a provocar la guerra, encara que ella 
hagi demanat pel reste l'arbitratge de 1' Haia 

L' altra ha estat devastada, per haver refu 
sat deixar-se violar, en la propia personalitat, 
un tractat internacional del qualitotes les grans 
nacions tenien la defensa. Totes dues, la 
Serbia i la Bèlgica, deuen ressorgir de ses 
runes. 

Res de pau durable sense que sigui torna
da, a les nacionalitats opremudes de l'Europa, 
la lliure disposició d'elles mateixes, i sense que 
sigui restablert, entre la França i l'Alsacia-Lo 
rena, en noms d' un dret que el temps no ha 
pas prescrit, el lligam que només la brutalitat 
de la força cega havia trencat, el 1871, a pe
sar de la protesta socialista de Bebeí i Liebk 
necht al sí de la mateixa nació alemanya. 

Restablert aquest dret, la França sabrà és
ser previsoral justa demanant a la propia ÁI-
sacia-Lorena l'afirmar de nou, solemnialment 

com ho feren els representants seus a t'As-
samblea de Burdeus —, sa voluntat de pertà 
nver a la comunitat francesa 

Però si els Governs al·liats, per llur victo 
tia,poden resoldre aquestes qüestions d'ordre 
moral i territorial a la vegada, no altres ga 
randes pera les quals els és precís el concurs 
dels pobles, tant neutres com enemics. 
. Rebutjada per ells mateixos tota política 

d'anexió i conquesta, atenint-se estrictament 
al principi de les nacionalitats, els al·liats es
caparan a les acusacions que, injustament, al 
cen contra ells llurs adversaris. 

A més, però, es deuen, a 1' ensems, a llur 
qualitat de campions del dret i 1' esdevenidor 
del món, del qual ne són responsables. 

L'organització d'un dret internacional ap.i 
reix al partit socialista—segur^de representar 
la conciencia de la humanitat—com la garan
tia més certa d'una pau durable. 

Establint entre ells í publicant, des d'ara, 
clàusules d'arbitratge per a tots els litigis que 
poden sorgir de llurs comuns interessos, els 
al·liats donarien un exemple del qual n'esta
rien regonegudes les nacions neutrals i que 
obriria el camí a les úniques garanties d'una 
pau durable. 

El partit socialista sab que mentre subsis
tirà la iniquitat del capitalisme^T-el règim de 
concurrencia econòmica del qual ha portat el 
desplegament del colonialisme i de l'imperia
lisme al màxim llur—, els perills de guerra 
subsistiran amb el capitalisme mateix. 

Però, el món és davant d'aquesta alterna
tiva, i, o servarà la pràctica dels ultimàtums, i 
la guerra, amb el pes augmentat dels arma
ments, farà sucumbir 1' Europa en alguna ca-

i El Co&gres Social is ta! Jticci acaba Ics seves tdsqucs cl ¿M 
del passat desembre, i com a ¡ " ^ de les mateixes s'aprovà, peí 
2.Í36 vots contra 76 i 102 abstenr, . :, el Manifest que reproduint. 

tàstrofe nova, en la qual morirà la civilització; 
o bé les nacions entraran per la pràctica de 
l'arbitratge internacional, per la limitació dels 
armaments, pel control democràtic dels deu
res contrets, per l'abolició de les dipiomacies 
secretes, per la nacionalització de les indus
tries de guerra, per l'organització de les san
cions econòmiques i militars a l'obir de les 
nacions violadores, i, en aquest cas solament, 
1' Europa, i el món, podran vesllumar el des
plegament normal de la pau entre els pobles 
i del progrés entre els homes, per mitjà del 
socialisme. A aqueixos que han proclamat, per 
llurs paraules i actes, en tot el curs de la guer
ra, que els tractats internacionqls són bocins de 
paper, que la necessitat no coneix llei, que han 
fet escarni del dret de gents, la pau victoriosa 
que seguirà a la guerra els deurà imposar la 
obligació dels arbitratges i el respecte a les 
signatures, devinguts norma general de les na
cions civilitzades. 

Declarant, des d'ara, que volen inclinar-se 
a donar a la conclusió de la pau aquest caràc
ter i a posar com a norma suprema dels con
flictes entre els pobles la pràctica de 1' arbi
tratge i la constitució de la Cort d'Arbitratge 
de les nacions, els Governs al·liats proveiran 
d'un incomparable ressort de força moral als 
heroics combatents, els quals sentiran, així, el 
resultat a obtenir del sacrifici consentit. 

Els Governs enemics diuen a llurs pobles 
que, volent la desfeta del militarisme prussià, 
és la destrucció mateixa de l'Alemanya ço que 
persegueixen els Governs al·liats. El partit so
cialista rebutja, per la seva part, una tal con
cepció. Ni destrqçció política de l'Alemanya 

puix seria conduida novament, a través del 
temps, a reconstituii-se la propia unitat pel 
ferre i per la sang—, ni destrucció econòmica 
tampoc — puix, comprimint, amb menyspreu 
de tot dret, una població molt considerable, 
sería també conduida a les follies supremes 
de la desesperació. Però el militarisme prussià 

sistema de brutalitat, voluntat d'hegemonia 
europea, ara, i mundial, després é's el més 
perillós per a la seguretat del món, pel retorn 
de la propia Alemanya a un pacífic desplega 
ment de progrés Reduir eí militarisme prussià 
a acceptar els procediments del dret és obligar 
¡o a destruir-se ell mateix, renegant de la seva 
manera d'ésser. Es així com la guerra de 1915 
podria ésser la darrera de les guerres. 

Perqué ho sigui, manca als al·liats no so
lament la victoria, sinó el concurs dels pobles. 
El primer, el del poble alemany mateix, sortint 
per fi, de l'abominable ubriaguesa on els seus 
governants I' han submergit. Havent reflexio
nat sobre els orígens de la catàstrofe; sondats 
els desitjós imperials de conquesta manifestats 
per les classes directores alemanyes; sentit el 
crit dels que, socialistes o no, comencen a tro
bar pesada la responsabilitat dels imperis, que 
el poble alemany entri, doncs, en la oposició 
més viva i ferma a l'obir dels amos de l'imperi; 
que fundi la \ ida nacional alemanya, tornada 
al propi geni, en un règim on el sufragi uni
versal serà veritat i els Governs seran respon 
sables davant del poble, i no del Kaiser, amo 
exclusiu de les catàstrofes. Així, el partit socia
lista francès, havent d'obirar si poden repen-
dre's les relacions internacionals i, per tal, amb 
ía secció alemanya, lliga la represa d' aquesta 
activitat amb actes. Clarament: la social-demo-
çracia deurà tornar a donar força i vida ais 
principis ja fixats per la Internacional : 

Repudiado de l'imperialisme i de les polí
tiques de conquesta. Afirmació del dret, peí
ais pobles, de disposar de sí mateixos, i, pera 
les nacions o fraccions de nacions violades, de 
fixar-se els estatuts. Protesta contra les viola
cions del dret internacional i de les neutralitats 
col·locades sota la garantia de I' Europa. 

Es quan aquestes afirmacions hauran estat 

fetes, no solament com a fórmula de solució, 
sinó com a norma vivent d'acció contra el go
vern imperial. Es quan aquests actes decisius 
hauran estat complerts per la social-democra-
cia, o per la minoria oposada, que, la represa 
de relacions podrà ésser obirada. En efecte, 
no pot, als ulls del partit socialista francès, ha
ver-hi Internacional sense principis, sense ideal 
i sense ànima. Còm pretindría la Internacional 
a ésser la pau en l'esdevenidor, si, no havent 
pogut deturar el desastre, no portava, quan 
menys, el judici inflexible que es dèu a la veri
tat; sino proclamava que deuen ésser condem
nats els Governs culpables d'haver-se refusat 
les intervencions i arbitratges i precipitat i fet 
inevitable la guerra. El partit socialista francès 
afegeix que no podria acceptar que aquesta re
presa fos interpretada com a indici de defalli
ment nacional, com a senyal de feblesa de la 
França, i repudia tota propaganda en aquest 
sentit. El partit considera com à una esperança 
de rependre les relacions socialistes interna
cionals la selecció que s'opera entre els socia
listes imperialistes i la minoria. Es el creixe
ment de la minoria ço que salvarà l'honor del 
socialisme internacional i que prepara potser, 
si la minoria és enèrgica i clarivident, la reno
vació redemptora de l'Alemanya. Es en mans 
del socialisme alemany l'abreujar el temps en 
que el socialisme internacional podrà repen
dre son camí. Alliçonat per la guerra -la qual, 
més encare que la pau, ha demostrat la impo
tencia de les classes directores per a ordenar 
les forces humanes i socials, per a donar als 
pobles els règims democràtics eficaços que 
enderrocarien la barbarie, per a subordinar a 
I interès general els interessos particulars --, 
el socialisme sab que I' esdevenidor prepara, 
per mitjà de la Internacional purificada i viva, 
properes i lluminoses responsabilitats. Es per
què creu servir aquest futur que el partit so
cialista francès resta ferm davant séu. Confor
me amb aquests principis, el Congrés, d'acord 
amb sos organismes centrals, dóna ordre a sos 
elegits de continuar assegurant, pel vot dels 
crèdits, els mitjans de la victoria; a participar, 
els tres delegats seus, a 1' obra de la defensa 
nacional, a l'ensems que declara adherir-se, en 
vistes d' una pau no separada, a les paraules 
d'Asquith pronunciades a la Cambra popular: 
Els Governs de França, Rússia, Japó, Italiu i 
Anglaterra s'han compromès mutualment a no 
acceptar una pau per separat. Si proposicions 
serioses, en vista de la pau general, eren fetes 
pels Governs enemics, directament o per mit-
jançadors neutrals, serien, de moment, discu
tides pels Governs al·liats. Fins que això es 
produeixi, no puc fer cap més promesa. Així 
que proposicions de pau fossin fetes, el desig 
del Govern serà fer-ho saber al Parlament, el 
més aviat possible. El Congrés recorda a l'a
grupament socialista parlamentari que l'unitat 
d'acció comporta la unitat de vot al Parlament 
en qüestions generals. Recorda als militants, 
elegits i federacions, la necessitat imperiosa, 
ara, de la unitat del partit. Recorda que tota 
acció, a la Premsa, al Parlament o a la propa
ganda, dèu ésser conianada per cadascú, per 
l'observació lleial de la resolució votada pel 
Congrés i per no complicar el curs de l'acció. 
Recorda a tots que tota acció divergent podria 
causar, no solament una debilitat de la unitat 
del partit, sinó l'afebliment de la obra de de
fensa nacional, a la qual el partit col·labora. 
El partit compta, en aquestes hores temibles, 
amb que els militants del darrera i els comba
tents del front, per complir llur deure doble, 
sabran inspirar-se en el record ardent de Jau-
rés i de Vaillant, els dos grans homes la mort 
dels quals el partit plora i que la guerra, des
encadenant odis salvatges, o força genera-
triu dels dolors immensos, ha arrabaçat a la 
causa de la França i del socialisme interna
cional. 
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La qüestió de les aigües 
Dels "Anals de l'Academia i Laborato

ri de Ciències Mèdiques de Catalu
nya". (Març 1915.) 

Una carta 

«En el número 2 dels Anals d'aquest any, s'hi 
publica una crònica del senyor Pla i Armengol, 
a la qual, com a individus del·Laboratori Bacte-
riològic Municipal, ens interessa respondre : 

• Segons el senyor Pla, ubi coli,ibi caca. Es la 
del senyor Pla opinió única i ben personal. DÜ-
claix digué, molts anys endarrera, que, si el coli 
no hagués estat demostrat, per primera vegada, 
en el colon, segurament, en lloc del nom de Bac-
terium coli, hauria rebut el de Bacterium aquce; 
tan estès se troba en les aigües. I, de dia en dia, 
va regoneguent-se més la seva ubicuitat. Avui, 
tothom, menys el senyor Pla, es pregunta si és 
que el coli no es troba en el colon per viure en 
l'aigua, i no si es troba en l'aigua per viure nor
malment en el budell de l'home i de diferents 
animals. Al coli se li dóna solament un valor in
dician, de possibilitat de pol·lució fecal quan es 
troba en quantitats que no hi ha acord encara 
entre els higienistes en determinar. 

• Això és el que hem de respondre, des del 
punt de vista doctrinal; sobre els fets, ben poc. 
L' estranyesa d'uns metges de Reus no té ja raó 
d' ésser, després de les explicacions del nostre 
Director. Si aquells senyors i el senyor Pla no 
veuen la diferencia de potabilitat entre unes aigües 
que, a més del coli abundant, presenten 958 bac
tèries per c. c, i unes altres que, amb nolt menys 
coli—i sovint sense coli—, presenten comunment 
un promig de 6 a 32 bactèries, unes, les aigües 
del Llobregat, i 150, quan més, unes altres, les 
del Besòs, planyem sincerament al senyor Pla 
i als seus amics. 

• Ço dels 20.000 coli per litre és realment ex
traordinari. 

• Demanem que algun bacteriòleg avali amb 
la seva firma aquesta estupenda afirmació. Da
vant d'una enormitat com aquesta, volem que, si 
no es tracta de un «es diu», surti qui hagi trobat 
aquesta pasta de coli, per a discutir i determinar 
juntament amb ell el nombre de les colònies. 

»No volem combatre contra afirmacions fan
tasmes sempre fàcils de fer, sinó amb fets. Nos-
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altres donem el més formal desmentiment a la 
suposició de que, mai, ja mai, cap aigua de Bar
celona hagi arribat i consti que el senyor Pla 
diu passat — als 20.000 colis per litre! 

• Finalment, volem fer remarcar que, quan el 
senyor Pla parla dels avenços dels anàlisis que 
una R. O. obliga a publicar al Laboratori Muni
cipal diàriament, suprimeix paraules que alteren 
fonamentalment el sentit de les nostres afirma
cions. Amb dos dies, el Laboratori no dóna cap 
dictamen definitiu d'un anàlisi d'aigües, i remar
ca solament, amb la seva nota diaria, la varia
ció ostensible comparada amb anàlisis complets 
efectuats anteriorment i que es continuen fins a la 
seva fínalització.» 

JOSKH ALOMAR.—PEKE GONZÁLEZ 

Rèplica 

«Deia també : la importancia del coli es dèu, 
«i més quan les quantitats varien molt i en certs 
moments són grosses, a ço que vol dir, a ço que 
representa, a ço que significa que a aquelles ai
gües hi arriben, per un cantó o altre, matèries fe
cals; encara avui i mentre no es demostri la gene
ració espontània del C. en les aigües, també demà 
se pot dir que ubi coli, ibicaca.* 

«Llegiu : 
• Achalme, en el Traite d'Higiène, de Bronar-

del-Mosny, vol. XVII (París, 1911), pàg. 76, diu : 
«Vincent, que ha fet un estudi molt pregon de la 
qüestió, arriba a les conclusions següents, que 
presenten un gran interès pràctic. Primer: el coli 
bacil no existeix pas en totes les aigües; segon : 
contràriament a l'opinió de Duclaux,l'aigua no és 
pas l'habitacle natural del coli bacil¿ puix el séu 
asil habitual és el,sol, més, sobre tot; l'intestí 
dels animals; tercer : el nombre de coli bacil 
està sempre en relació amb el grau .de brutícia 
de l'aigua. 

Horovritz admet que el Bacterium coli és un 
preciós criteri per a reconèixer que una aigua 
és bruK 

E. Macé, Traite Practique de Bactèriologie, 
vol. II, 07' edició (París, 1913), diu, parlant del 
coli : « Des de 1888, ha cridat 1' atenció la seva 
constatació en les aigües de beguda, i l'hi ha do
nat com a indicació d'una contaminació fecaloi-
de. E1s nombrosos fets acumulats després no 
han fet més que confirmar i augmentar de molt 
la importancia que dèu atribuir-se a aquesta es
pecie en patologia humana» (pàg. 169). El con
tingut intestinal sembla realment crear el mitjà 
normal del Coli bacil. 

«En el mitjà exterior, és un dels saprofits més 
extesos, provenint, sens dubte, de les matèries fe
cals, pot trobar-se en l' aigua, on sa presencia és 
d'un mal indici, per ella mateixa, primer, signifi
cant una contaminació propera o llunyana per 
matèries fecals, és una veritable indicació de bru
tícia, però també, com hem vist, perquè pot em
mascarar la del bacil tifie. La presencia de coli 
bacil en una aigua no vol pas dir que aquesta 
aigua és tipògena, però que és, al menys, embru-
tada per matèries que són susceptibles, en un 
moment donat, de portar-hi el bacil tifie (pà
gina 187). 

«En el Precís d'Higiène, J. Courmonnt, Char
les Lesicur i A. Rochaix, París, 1914 (pàg. 367), 
diuen : Per què es busca amb tanta cura el coli 
bacil? Perquè aquest bacil és 1' hoste de les ma
tèries fecals i sa presencia en /' aigua indica una 

contaminació fecal. Durant anys, aquesta aigua 
pot no causar cap malaltia : ella dèu, no obstant, 
rebutjar-se, car el dia que les matèries fecals 
provindran d' un tifie, I' epidemia de febre tifoi
dea esclatarà. El coli bacil és, doncs, el testimoni 
de la brutícia fecal, ell dèu haver de fer condem
nar una aigua destinada a la beguda. 

«Azzi, de l'Institut d'Higiene Experimental de 
Roma, el 1913, ha examinat tretze aigües d'ali
mentació per a comprovar 1' hipòtesi que fa del 
B. coli un hoste normal del mitjà exterior i trobà 
que dèu d' aquelles aigües no contenien mai el 
coli, i conclou que el b. coli no pot pas conside
rar-se com a habitual en les bones aigües pota
bles.» 

Les cites s'allargarien fins a l'infinit; més, sem
bla que n' hi ha prou per a demostrar que vaig 
ben acompanyat; que 1' opinió meva ni és perso
nal ni és única, i que aquella llatinada que vaig 
apendre al laboratori de l'Academia, quan en ell 
hi explicava l'actual Director del Laboratori Mu
nicipal, encara puc tenir-la per bona. 1 també 
n'hi ha prou per a demostrar la facilitat amb 
que es fan certes afirmacions per persones que, 
pel càrrec que ocupen, huríen d' estar en-
terades. 

Eins els analistes madrilenys, als quals tant 
han bombejat, posen el coli tntre els indicadors 
de la impurificado, i fins les aigües de Barcelona 
fan quedar malament als meus contrincants, puix 
no contenen sempre coli. Si les aigües fossin l'ha
bitacle normal del coli, d'on vindria el valor in-
diciari de pol·lució fecal que fins els senyors Alo
mar i González regoneixen que se li dóna? 

Deia : que la quantitat de coli en les nostres 
aigües varia molt, i que han arribat a passar de 
20.000 per litre. Responen a això, negant, amb 
lletra cursiva i tot, que mai s'hagin trobat 20.000 
b. colis per litre a les aigües de Barcelona, i de
manen que surti algún bacteriòleg que avali això 
amb la firma seva. Més, resulta que no ha de sor
tir, aquest bacteriòleg, perquè ja fa molts dies que 
ha sortit, i no en singular, sinó en plural. Són di
ferents bacteriòlegs e s que, amb un interès i una 
abnegació i un amor a la ciutat que mai els agrai
rem prou, d'acord amb la comissió sanitaria, han 
examinat les aigües que arriben a Barcelona; dels 
exàmens n'han fet un dictamen, i l'han firmat, i en 
aquest dictamen—de! qual se n'han entregat i en
viat copies al Governador de la «provincia» i al 
Ministre de la Governació—hi consten 20.000 b. c. 
per litre, no una, sinó varies vegades. 

Encara, aquesta vegada estava just. Que 1' es
tar, aquí, en el just, representa una enormitat? Es 
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en 1 únic que estem d'acord: és enorme, és mons
truos, és una porquería—perdó!-, aquesta pasta 
de b. c. Es així, però, i és aquesta l'aigua que de
fensen, i ens volen fer passar per bona. 

Diuen ara que a les aigües de Reus hi ha di
ferencia pel nombre de bactèries i que el b. c. era 
abundant. De l'abundància del b. c. no en diu res 
ni el dictamen ni la carta del senyor Turró : no sé 
d'on l'han tret els senyors Alomar i González; el 
que sí sé, però, és que, com les coses que s' han 
mirat, ço regular, ço normal, i fins ço moral, és 
que constin en el dictamen, ço que no hi consta, 
tothom creu que és~que no s'ha determinat; i, en 
aquest cas, tinc por de que també tothom conti-
nuaràj'creientíque no'es va mirar la quantitat de 
b. c. de les aigües de Reus, a pesar de l'afirmació 
ta dana dels contrincants. Respecte al nombre de 
bactèries —que també sabem la importancia que 
té—, no;en direm res, perquè tampoc ne feia es
ment el senyor Turró, i perquè, així com el b. c. 
fa, a 1' Estat espanyol, oficialment impotables les 
aigües, a pesar de que empleats oficials se per
metin—cosa aquesta força anormal també—tenir 
i practicar opinions diferents, no he vist pas que 
la llei en parli, fixant-lo, del nombre de bactèries; 
i el de Reus no arribava a passar de 1.000 bactè
ries per c. c , que és el nombre tolerat per la ma
joria dels higienistes, criteri al qual jo m'atinc, 
quan la llei no n'expressa un. 

Ja veuen, doncs, com tampoc s'explica així la 
conducta bon xic especial del Laboratori Muni
cipal. 

1 ja que hem parlat de criteris de potabilitat 
bacteriològica tinc de dir que encara no sabem el 
que té, si és que en té, el laboratori bacteriològic 
municipal. I potser fóra ja hora de que ens en en-
teréssim. Com a ciutadans barcelonins hi tenim 
dret, com a modestíssims homes de ciencia tam
bé, i fins podria servir això per a evitar discusions 
futures. Volen fer el favor, senyors Alomar i Gon
zález, de dir-nos el criteri del laboratori? Perquè 
viure sense, o, al menys, tenir-se'l amagat, fóra 
massa còmode. 

I em diuen finalment que jo suprimeixo pa
raules que alteren fonamentalment el sentit dels 
dictàmens que dóna el laboratori. Quan es fa una 
afirmacióaixíes té l'obligació moral de probar-ho, 
cosa que, com tantes altres, s'han descuidat de 
fer el meus contrincants. Ara, faltats de la seva 
prova, solament podem suposar que, per sub
ratllar-la més avall, i per ésser quasi la única que 
falta, es refereixen a la paraula ostensible que 
segueix a variació. 

Però la paraula ostensible seguint a variació, 
no vol dir, per mi, que fins sé una mica de gra
màtica, sinó que no hi ha variació ostensible, això 
és, clara, obvia, patent, expressa. I en els anàlisis 
es diu que no hi ha variació quan aquesta- no 
s'aprecia, quan no es veu, quan no és clara, i es 
diu que n'hi ha quan aquesta és patent, visible, 
manifesta, ostensible. No veig, doncs, en què la 
supressió d'aquesta paraula altera fonamental
ment, ni sisquera lleument el sentit. 

1 diuen també ara els senyors Alomar i Gon
zález que el laboratori, als dos dies, no dóna dic
tamen definitiu. Però si això és així, aquesta con
dició deuria constar al final de ço que ara es vol 
fer passar com a nota previa i fins ara s'ha donat 
com a definitiva al nostre poble, perquè la parau
la ostensible, a Barce'ona, que hi ha molts dic
cionaris de la llengua, ningú l'interpretarà com 
volent dir que la cosa continua. I doncs on 
han sortit els dictàmens definitius? 1 on és el text 
de la llei que obliga a donar compte d'un anàlisi 
no acabat? La llei, que ja havia de complir-se 
abans de l'epidemia, i això és el que el laboratori 
bacteriològic municipal hauria d s demostrar que 
feia, si vol quedar en el lloc que li correspon, 
obliga a fer anàlisis diaris; la llei jc no he vist 
que obligui a dir el resultat d'aquest anàlisi abans 
d'estar acabat i als dos dies de preparat. Però si 
la llei obligués, deuria fer-se constar, perquè un 
dictamen en el qual no consta expressament que 
és interí, tothom al món l'entén definitiu, i a Bar
celona l'hi havíem d'entendre més, perquè aquests 
anàlisis, que ara es diu que continuen fins la seva 
fina ització, no els hem vist comunicats ni publi
cats en els mateixos llocs que els altres, ni sabem 
que s'hagin publicat enlloc. I això contribueix a 
mantenir un equívoc, i tampoc ens sembla que 
hagi d'ésser aquesta la missió del Laboratori. Sort 
que, a pesar de toí, hi ha qui ha fet i ha donat a 
conèixer dictàmens definitius i els escarmentats 
i molts d'altres continuen bevent l'aigua bullida! 

R. PLÁ I ARMENGOL 

A L V O L 
Ei.s-aliments, els articles de primera necessitat 

i totes les despeses que per força han de 
fer les famílies, pugen, pugen, seguint una 

ascenció que no s'atura, i que bé se'n pot dir 
l'ascenció de la guerra, o bé l'engreixament dels 
explotadors. 

Ja veieu si n'és de cruel la guerra. Els ho
mes es tornen llops, es maten i es destrocen: s'hi 
fan amb les urpes, s'esmicolen, s'eixafen i es des
pedacen. Aquests són els llops que degoten sang, 
d'haver ficat les mans al sí de les entranyes del ad 
versari. Hi ha homes pitjors, que els llops carni-
cers, però. Hi ha els homes hienes, hi ha els 
homes esfereidors, que viuen als llocs de pau, on 
les bales no hi xiulen, ni les bombes hi esclaten; 
els perverses cruels que s'atipen de la miseria 
dels altres, que, el mateix que les hienes que s'a
farten, a les solituts, de la còrpora putrefacta dels 
vençuts estenallats, xuclen de gota en gota la fam 
de'.s miserables, per a engreixar-se i tornar-se, 
protegits pels governants dels Estats, hienes pan-
xudes, fartes de carnaça de mort, que morts són 
els que tot just viuen en el flagell de la guerra i 
carnaça putrefacta són les persones pellingos 
que com verms roceguen la vida per les terres 
arracades per la guerra. 

1 les hienes, són per tot mentre hi ha guerra, 
són tocant als campaments, i son al bel! mig de 
les ciutats més allunyades de les batalles. Elles, 
aquelles hienes, dicten lleis al món. Els poders 
de ferre de la terra no poden res contra d'elles. 
El segle XIX, va descobrir el principi científic de 
llur maldat, i tothom l'acata. Un savi, que no era 
res de bo, va tenir una pensada, i proclamà, que 
la balança econòmica del món, es regia per una 
llei immutable: l'oferta i la demanda. El mal fou 
així creat. 

D'allavors ençà que hi ha hienes malvades. 
Tothom, unànimament, va trobar que aquell savi 
havia descobert la veritat. O sigui: com més ne
cessitat hi ha més valen les coses, i per tant, cal 
que la necessitat augmenti sempre, perquè així, 
tot s'adinera més, i els homes-hienes s'engreixen. 

L'home infeliç, que no és savi, es diu: com 
més necessitat hi ha, hauria d'anar tot més barato, 
perquè primer és satisfer les necessitats del v.ure 
que fer diners, i l'organització social en comptes 
d'anar a favor de la mort, hauria d'anar a favor 
de la vida, i així hi hauria riquesa de vida, de 
força i d'enteniment que és la vera força per a 
la humanitat; més, es veu que vaig errat i que la 
prosperitat del món esdevé del paiir i del morir 
dels homes. Al menys els savis així ho diuen, i els 
poderosos de la terra recríen hienes i seleccionen 
la reproducció dels llops... 

Això de l'oferta i la demanda és una blasfemia 
que no té res de científica i que només vol dir 
maldat. És un principi, una llei, per l'escola eco
nòmica individualista, per a l'egoisme ant'huma 
i antisocial, que hauria d'ésser penat en els codis, 
com crim horrende de lesa humanitat. 

I ara, aprop i lluny de la guerra les hienes fan 

S. CARBONELL I PUIG 

COMISSIONS : : REPRESENTACIONS 

: ADMINISTRACIÓ DE FINQUES : 

CABÍ E : SUBUR APARTAT DE CORREUS : 226 

: : : SANTIAGO DE CUBA : : : 

de les seves, i els governs dais pobles gttarda-
dórs de la moral i senadors de la vida de les 
nacions i de la salut moral i Jísica de la humani
tat, resten indiferents enfront dels abominables 
crims que les hienes cometen. 

Algún Estat hi lia que se'n preocupa una mica, 
molt poc, pero. 

La guerra és l'arcahota de les hienes. La guer
ra fa apujar les cols, les xicres, els remeis, les 
sabates í fins les cadires. Les hienes, campen i 
s'afarten. Mal profit. 

Una tempesta social menaça; apar que és una 
crisi obrerista, més, de fet, és un greu conflicte 
econòmic qué pertorba a tots els estaments 
socials. 

L'imprevisió de l'Estat, imprevisió a gratcient, 
en té la culpa. 

Ara que la perturbado ha començat, es fa 
veure que's prenen mesures. Això, no és això; 
com diem a Catalunya. D'ençà, al menys, dels 
primers dies d'Agost de 1914, que s'ha solraque-
jat el món, i que ha sigut indispensable realitzar, 
de banda dels governs, l'acció regularilzadora de 
les necessitats econòmiques dels estaments so
cials; no-gens-meiiys, però, l'acció governamen
tal ha romàs inactiva, que és el mateix que 
dir que ha actuat perturban!, perquè aquesta 
inacció ha afavorit especulacions il·lícites, 
àdhuc en el mateix regiment econòmic-indivi-
dualista. 

El regiment económic-individualistá és una 
oprobiosa farsa. Mentre els especuladors, els ne
gociants malfactors, han fet de les seves, la llei 
ha permanescut morta, la societat ha estat des
emparada; tantost la miseria commou la societat, 
l'acció normalitzadora del govern es redreça i 
usa de tots els poderosos mitjans que posseeix 
per a impossar conformitat. 

Abans, amb els agiotistes, havia d'usar de 
l'acció normalitzadora de la llei i així s'hauria 
evitat el conflicte. 

No és l'estament obrer només el revoltat; és 
la majoria de la societat que's ressent de' mal
estar econòmic que han determinat els negocis 
que s'han fet contra llei. El que passa és, que a l'es
tament obrer que sempre hi ha vives i bategants 
reivindicacions per a la normalització del treball, 
es barregen aquests amb l'encariment insoporta
ble de la vida. i. per damunt, apar que la pertur
bado només té caràcter obrerista. 

Les responsabilitats exigibles als que poden i 
deuen prevenir els conflictes socials són grosses, 
i ho són, perquè es pot dir que no res passa als 
pobles si el poder executiu, la força d'acció del 
qual és incontrastable, compleix el séu deure. 

Ara mateix, sobtadament s'ha detingut la puja 
del sucre, que ningú sabia on arribaria, amb te
mences de certes mesures que se suposava anava 
a pendre el ministre d'Hisenda. 

Es quasi de coneixement públic que hi ha 
agavelladors que per a mantenir i encara aug
mentar preus alts, prefereixen que's podreixin 
les verdures. 

I ara, després de divuit mesos, és l'hora que 
s'acut preparar-se per a estudiar què s'ha de fer. 

El que cal desitjar en aquest instant de tribu
lació social és que l'estament obrer sigui més 
previsor, més clarivident, més bo que els elements 
de govern i burgesia, per a actuar, no irreflexible-
merit i per passió i llençatít-se a l'encegament, 
sinó serenament, generosament i actuant de cons
tructor social, de normalitzador, fugint de violèn
cies, i fent que amb plena conciencia s'avanci 
un pas en la normalització social.- - -
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Pels homes que lluiten 
per la llibertat del món 

E STEM contents al veure com els catalans van 
responent a la crida feta per a portar una 
espurna de goig als nostres germans que 

lluiten en la més terrible guerra que en el món 
s'és vista. Nostres braus homes que tan heroica
ment es baten, sofreixen i moren, tenen perma
nentment l'escalf a l'ànima, i els que se'n van 
troben la mort dolça al pensar que hi ha qui 
d'ells amorosament es recorda i qui amb tot in
terès pels seus vetlla. Un metge, fill de Valles
pir, que és al front, ens escriu : « Cap cosa al 
món podia embellir i alegrar les festes de Nadal 
als nostres peluts del front de guerra com la 
prova de simpatía i germanor d'aquestes nobles 
persones, homes i dones, de Catalunya. En mg 
dels gels i boires del mal hivern, de la feixuga 
vida de les trinxeres, afegint-se a tots els altres 
perills, la vostra amistat, somrís de la patria ca
talana, serà el preciosíssim reconfort dels nostres 
valents combatents. 

• Us escric avui des del meu Vallespir embol
callat de neu, voreta del bon foc de la llar pairal, 
rodejat pels pare i mare, gennanetes i germans 
alegrats pels meus sis dies de permís. 

»Ens reconforta que un ideal igual, pouat de 
la mateixa dèu, s' hagi — de cada banda del nos
tre Pirineu—aixecat contra la salvatgeria tudesca. 
Els exemples que vivim, els que en la historia de 
les guerres antigues hi ha, ens dóna la certitut 
que, com més anirem, més els nostres cors aniran 
batent agermanats en aquesta solemne lluita de 
la civilització llatina contra la Kultur boche. 

>A totes i a tots les niés corals mercès pel 
noble desig d' endolcir la penosa vida dels nos
tres estimats soldats.» 

Arriba a les nostres mans la carta que un fillol 
—en Josep Camsouline, jove pastor del Canigó— 
envía a la seva petita padrina. Diu així: 

>Molt bona i generosa senyoreta : Permeteu 
que us digui sens molestar-vos, ben lluny d'això, 
que jo sé que en la societat s'hi troba gent brava 
i també bons amics en els pobles estrangers que 
s interessen de la sort dels biaus soldats fran
cesos que sacrifiquen llurs vides i que deixen a 
l'ensems la f milia en dol i desesperació per 
1' honor de la seva patria, aquesta sagrada terra 
de I ranca, que en tot temps ha estat la font de la 
civilització, del progrés, de la prosperitat i de la 
llibertat. 

•Estimada senyoreta : sento renéixer del fons 
del vostre cor la pura generositat i el sentiment 
dolorós que sentiu per mi. 

•Ja que el vostra noble cor us permet venir en 
socors del meu infortuni, compliu aquí un acte 
dels més cavallerescs. 

• Que Deu us beneexi, i que continuí con-
duint-vos en el vostre pervenir, seguint l'impuls 
que el vostre noble cor i vostra bondat estan ja 
encaminats. 

Ja que ho voleu, vaig a donar-vos detalls de la 
meva petita i estimada familia; la meva dóna es 
diu María i té 23 anys, la meva filla gran es diu 
María-Terèse de 3 anys, i la segona, que es diu 
Marguerida, té 11 mesos. Només em resta dir-vos 
els meus ?nys, puix ja sabeu el meu nom; tinc 
28 anys; i tots, abans de la guerra, vivíem amb el 
meu humil salari. 

•Jo, que solament sóc un treballador agrícol, 
allavors era molt més feliç que avui, puix encara 
que fos forta la meva fadiga, estava content d'ar
ribar a la nit i trobar-me al mig dels meus ben 
estimats. Ara, benvolguda senyoreta, els he dei 
xat, més estic segur de la generositat vostra. 

»No oblidaré de dir-vos que no he rebut, a 
l'hora que us escric, ei vostre paquet; tan promp
te el rebi, uf en donaré coneixement. 

Hn espera de I» vostres noves, rebeu, esti
mada senyoreta, la seguretat de la meva alta con
sideració, sentint no coi èixer-vos. 

• Acabo dirigint-vos tots els meus millors 
desigs d'a'egría i de prosperitat.» 

Catalans! Recordem-nos-en, en tots els mo
ments, dels homes que amb tanta generositat sa
crifiquen el séu bén viure, la seva tranquilitat, la 
propia vida... 

I \ r sort, ja són alguns cents les padrines i pa
drins, més encara hi ha soldats catalans que 
enyoren l'ésser fillols. Entre els nens i nenes ca
talans, no hi ha algún que vulgui apadrinar un 
brau soldat? Un tan petit sacrifici no poden fer 
els homes i dones de Catalunya? Penseu que els 
que avui lluiten ho fan perquè vosaltres no arri
beu jamai a veure una època tan plena de sang! 

*-* 
A les oficines de la Unió Catalanista continua 

oberta la llista de donatius per als soldats cata
lans de la gran guerra. 

Heu's aquí l'estat de la recaudado en me
tàl·lic : 
Suma anterior . . . . . . . . . 107'05 
Donatiu de l'Antoni Colomer i Tutau ÍO'OO 

TOTAL. . . 117'0S 

Amb aquesta quantitat, la Unió Catalanista ha 
enviat presents de cap d'any als soldats següents : 

Julià Rocaze. — Miquel Freixas. - Josep Roi-
ger. — Elies Caucho. —Joan III. - Camil Monta-
nyà.—Manuel Ribes. 

Tots aquests se troben a les linies de defensa 
de França, excepte aquest darrer, que és, ferit, a 
1' hospital auxiliar núm. 301, a Rayaumont, Seine 
i Cise. 

Altrament, la Junta Permanent ha enviat, per 
conspte propi, un present de cap d'any al ferm 
nacionalista i bon català Frederic Pujulà i Vallès. 

A la llista d'apadrinats que publicàvem la set
mana passada cal afegir hi el nom de Joan Carre
ras, apadrinat per F. Culi i Verdaguer. — Joan 
Bès, per la nena Enriqueta Piquer. — Maurici 
Uaucknooghe (belga), per Euda Solé.— Francesc 
Brunet, peí R. Soler, de Vic—Camil Campanya, 
p.r la nena Catarina Ventura. —Juli Comerma, 
per Francesc Puget — Constantí Cots, per Rosa 
Morer. — Lluís Dantricours (való), per Rosa Pi
quer. — Alexandre Delbecque (való), per Josepa 
Piquer.—Gustau Delattre (való), per la nena Mer
cè Lázaro. — Lleó Delahaye (való), per la noia 
Tort i Matamala. — Edmond Gyslinck (való), per 
la nena Alegria Marfà. — Pau Hiroux (való), per 
Antonia Solé i Pla.— Joan lli, per Enric Dodero. 
— Josep Millas, per Nuria Solé.— Pere Muxinac, 
per Euda Solé. — Pere Moràn, per J. Maurell. — 
Joan Nartó, pel doctor Grau. — August Ollé, per 
Josep Santjoàn i Maristany. — Edmond Pla, pel 
nen Rolduà. — Pau Puig, per J. Puig. — Isidre 
Pascal, pel neu Joan de Lasarte. -Silva Palmade, 
pel nen Josep de Lasarte. — Josep Pollé (való), 
per Joan Flaquer. — Joan Piño!, pel doctor Pi 
i Sunyer. 

De tots aqueixos soldats, la Unió Catalanista 
té noticia que els han estat remesos presents. 

Altres noms de generosos fills de Catalunya 
la U. C. té en cartera, als quals els seran enviats 
paquets, tan prompte com la llista de quantitats 
recaudades ho permeti. 

m ni 
Catalanistes: Porteu LA NACIÓ 
a la fàbrica, al despatx, al treball 
i a tot arreu on pugui guanyar-se 
un català per a la Patria • Que 
la veritat sia coneguda i enme-
ni la voluntat del poble * • • • 

Gròniques curtes 
Dues polí t iques 

EN temps de pau, uns quants mariners del 
Numancia aixecareu un xic la veu. La 
cosa no tingué cap conseqüència, i un 

Govern de F Estat espanyol, presidit per en 
Canalejas, autoritzà V afusellament d' un d' a-
quells mariners. I un home caigué mort per 
les bales dels companys seus. 

Hi havia hagut una setmana de vergonyes 
t de covardies a Barcelona. Passada la nuvo
lada, s' agafaren uns quants homes dels quals 
se digué eren autors i organitzadors d' aquell 
moviment. I un Govern de i' Estat espanyol, 
presidit per en Maura, autoritzà V afusella
ment d'uns quants d'aquells individus, que 
per estar reclosos i haver acabat el movi
ment, eren ja incapaços de fer res. I els fu
sells disparats pels fills del poble, pels com
panys dels que anaven a morir al Marroc, 
deixaren uns quants morts en els fossats del 
fatídic castell de Montjuic. 

En temps de guerra. Enrera, però, de la 
linia de foc. Patriotes belgues, d'aquest país 
admirable davastat pels barbres moderns, 
procuren ajudar a llurs germans per a conse
guir unir-se amb l'exèrcit que ha de salvar la 
patria opresa. Entre ells hi ha una dóna que 
s'ha consagrat al servei de ferits. 1 un Govern 
de F Imperi alemany autoritzà I' afusellament 
d'aquells patriotes i d'aquella dóna sublim, 
persones que podia fàcilment tornar inofçnsi 
ves, si cap por li feien. 

Es en temps de guerra. Patriotes de l'Unió 
Sudafricana, ferits, encara, pei dolorós record 
de la guerra boer, aquest greu pecat d'Angla
terra, comanats per F heroic i ardent Dewet, 
s'aixequen armats contra Anglaterra. Són ven
çuts en la lluita i fets presoners. I Anglaterra, 
dels que han fet armes contra d'ella,çonsçient 
del generós i noble mòbil que Is determinà, 
no n'afusellà cap. Però aquesta admirable An
glaterra, aquest país que, com tots, té pecats, 
però que té virtuts que no les té cap altre, 
fa més, i al poc temps d'empresonats, i conti
nuant la guerra, posa en llibertat al vell 
Dewet i a 118 boers que V acompanyaven en 
la presó. 1 al món hi ha uns homes lliures 
més. 

Amb això es coneixen els pobles i els ho
mes forts : amb la generositat, amb la bondat 
amb els vençuts. La crueltat amb els sotsme-
sos és de pobles i d' homes que tindran totes 
les aparences externes de fortitut que vul 
gueu, però que són febles de per dintre, que 
estan corcats en llur constitució íntima. De la 
feblesa d'aquells governants espanyols ningú 
en dubta. 

1 no'n dubteu tampoc. L'Alemanya cruel, 
que afusellà a Miss Cawell i que empresonà 
durament a en Max, és un poble feble car
regat de canons; l'Anglaterra generosa, que 
llibertà a en Dewet i als seus companys d'ar
mes, és un poble fort amb poques baionetes. 
I, amb mes o menys soldats, sempre, els forts, 
els genirosos, han vençut als febles, als cruels. 

RAMON D'ALENTGKN 
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Els GonfliGtes socials 
Els paletes 

A vui, dimecres, dia que escrivim aquestes 
ratlLs, continúa en el mateix estat el 
confíete; i si bé ci-culen rumors de que 
la Companyia M. Z. A. està disposada 

a transigir amb les denundes dels obrtrs, no ha 
estat encara confirmada aquesta nova. De les im
pressions que hem recollit en 11 Sindicat de paletes 
la lluita, més que entre els mestres de cases i ar
quitectes, amb els quals l'arranjament fóra relati-

f | v a m e n t fàcil, és amb els contractistes d'obres, ve-
'ritables paràssits del ram, ja que la majoria d'ells 

..;!• no entenen res de 1' ofici, donant se casos, com 
el d' un dels que fan construir més de Barcelona, 
que és farmacèutic. Aqueixos contractistes, que 
formen la majoria de l'associació burgesa, són els 
més obstinats en no voler accedir a les justíssimes 
demandes fetes pels obrers paletes. 

Els fu mistes 
La vaga d' aquest ram ha estat absoluta, dei

xant de treballar cases tan importants com Csfla-
meras, Creta, Preckler i altres. Han estat, a ho
res d'are, cinc els burgesos que han accedit a les 
demandes obreres. L'intent de detenció de tota 
la Junta, que fracassà, ja que solament pugueren 
detenir-ne algún individu, és un fet indigne, i no 
tenim paraules per a protestar d'actes d'aquesta 
mena, els quals diuen ben bé qui són aqueixos go
vernants sociòlegs (?) que ens envfen de Madrid. 

Els cilindraires 
El Sindicat d'aquest ram ha arribat a un acord 

amb el Sindicat burgès; per tal, queda solucionat 
aquest nou conflicte que ens amenaçava. 

Els Llantiers, Llautoners 
i Llauners 

Des del dimarts, es començà a treballar a les 
vinticinc cases que havien acceptat les bases pre
sentades pels obrers, inscrivint-se socis del Sin
dicat tots els obrers d'aquestes cases que abans 
no ho eren, i a més pagaran al Sindicat una quota 
extraordinaria de 3 pessetes mentre duri la vaga. 

Els calderers en coure 
S' han presentat als patrons, donant-los vuit 

dies de temps per al séu estudi, unes bases en les 
quals se'ls demana la jornada de nou hores, aug
ment del 25 per 100 als que cobraven menys de 
cinc pessetes i del 15 per 100 als que'n cobraven 
de cinc pessetes per amunt. 

Els constructors mecànics 
A la vaga de constructors mecànics únicament 

diuen exceptuarse la Maquinista Terrestre i Ma
rítima i el Vulcano, que fins el dimecres continua
ren treballant, si bé, de les impressions rebudes, 
sembla s'arribarà a que secundin la vaga. El pas
sat dimarts se celebrà, a la Casa del Poble, un 
míting, amb gran entusiasme i un criteri just i una 
visió tan clara del conflicte, que fan esperançar 
la victorià definitiva. Presidí el company Vilado-
mat, i foren nombrosos els que feren ús de la pa
raula, dirigint les disertacions el digne president 
dels mecànics, company Bertran. S'acordaren les 
conclusions següents : 

1 . a Que, havent estat varis els burgesos que 
han acceptat les bases, els obrers d'aquestes ca
ses poden anar-hi a treballar, amb la condició, pe
rò, de que, mentre duri el conflicte a les demés 
cases, no puguin vetllar; i que 1' obrer que cobri 
de quatre pessetes per avall n'ha de deixar dues, 
setmanalment, al Sindicat; i el que en cobrin més 
de quatre en deixarà tres; havent-hi, en aquestes 
cases, un comissionat que insDeccionarà el com
pliment d'aquest acord, i que l'obrer que hi man-

ui serà substituït per un altre que designi el Sin-
icat del ram. 

2 . a Com que hi havia varies cases disposa
des a acceptar les bases, si és que podien treba
llar tot seguit, que es nomeni una o varies comis
sions per a que facin les negociacions convenients 
a Tib aquestes cases. 

3 . a Que a les cases d'altres rams en les quals 
hi treballen obrers mecànics i que es comprengui 

que aquelles cases no poden perjudicar el conflic
te, poden seguir treballant amb la condició de que 
satisfacin la quota extraordinaria de 3 pessetes. 

També s'acordà encarregar a la Junta per tal 
que, d' acord amb els Sindicats dels altres oficis, 
resolgui els problemes que es presentin en totes 
aquelles cases que, no essent del ram, hi treballin 
obrers mecànics. 

El president del Sindicat, el company R.món 
Bertran, proposà, essent acordat, que es pregués 
als demés oficis que, per solidaritat, s'abstingues
sin, mentre duri el conflicte, de presentar cap de
manda d'augment de jornal, que fóra en perjudici 
de tots. El company Viladomat, que presidia, re
sumí els discursos, encoratjant als presents a se
guir la lluita, i després, amb justíssimes i er.è gi-
ques paraules, fuetejà a la Premsa, burgesa, q ie 
només serveix per a desvirtuar, davant del pú
blic, tot moviment legal i just, com ho és aquest 
dels obrers constructors mecànics, queixant-se de 
que, mentre aquesta Premsa envia reporters, als 
Sindicats, per a enterar-se dels conflictes, els que 
es porten més bé, ho fan de la manera següent : 
per una banda, a la informació es limiten a trans
criure el que els han dit als Sindicats, i en l'arti
cle de f ns hi escriuen tota mena de falsetats, en 
perjudici de les reivindicacions proletàries. 

Amb un crit unànim de Visca la vaga! acabà 
el míting. 

Els obrers en genres de punt 
A Mataró, la societat d'aquests obrers ha pre

sentat, basant-les també en el notable encariment 
que els queviures han assolit, unes noves bases 
de treball. Són com segueixen ; l.:l, regoneixe-
ment de la societat; 2 . a , augment d'una pesseta 
per dia, al qual hi haurà dret un cop començat el 
jornal, i que serà abonada a tots els operaris 
d'ambdós sexes: 3.", augment de tres rals diaris 
als mig-operaris d'ambdós sexes i amb dret a co
brar-los també, com en la base 2 . a , un cop comen
çat el jornal. 

La impressió de quan escrivim aquestes rat
lles sembla ésser, en general, favorable a les de
mandes i, per tant, l'esperit dels patrons disposat 
a transigir. 

En el proper número, ja en parlarem. 

Correu de Catalunya 
Ripoll 

L 'espectació que el poble de Ripoll sentia 
per a saber si foren certs els vaticinis que 
es feien respecte al nomenament, per R. O. 

de la persona que havia d'ésser el nostre batlle, 
ja ha desaparescut, perquè el poble ha guanyat el 
plet i és la voluntat popular la que ha hagut de 
prevaler. El càrrec d'alcalde ha recaigut a fa
vor d'en Joan Serdà i Palau i amb ell pot ben dir 
el poble ripollenc que ha trobat el séu alcalde. 
Desempenvant l'alcaldia en Serdà, home jove, 
voluntarios i de talent, tenim fonamentats motius 
per creure que seran resolts una infinitat de pro
blemes d'instrucció i sanejament del poble. Ripoll 
és digne que l'Ajuntament emprengui una actua
ció ben orientada. Volem creure que degut a les 
iniciatives del nou alcalde, el qual es veu rodejat 
d'altres homes íntegres i voluntariosos com ell, 
Ripoll emprendrà un camí de grans realitzacions 
que el conduiran de cara a l'engrandiment i a la 
prosperitat. 

LLOÏS PELLICER 
Ripoll, 7 gener 1016. 

Acció Catalanista 

E i. passat dissabte tingué lloc la segona de 
les conferencies organitzades pel Casal 
Catalanista del Districte Xe la qual anava 

a càrrec del vice-president de la Unió Catalanista 
en Manel Serra i Moret que tractà el tema de La 
Patria en relació amb la terra i el treball lliures.» 

Després de feta le presentació pel President 
del Casal, en Serra i Moret començà explicant el 
desemoille de la seva vida i de les seves idees 
segons les circumstancies dels diversos països on 
s'ha trobat, on hi ha après d'estimar la terra dels 
altres i a sentir els II rs dolors. 

Després, al tornar a Europa, vaig cercar, diu, 
la relacions de les idees adquirides en aquests 
viatges i les adquirides en la llar, i vegi que les 
meves primitives idees de germanor es conserva
ven pures. 

Retreu una conversa que tingué amb Maxim 
üorki el qual li digué que precisava l'esforç dels 
abnegats, car l'humamtat es dignifica i es perfec
ciona amb l'exemple. 

Lxplica com llegint hom les lleis, li semblen 
totes uns programes socialistes, una mena de 
panacees per a resoldre-ho tot, degut a genera
litzar massa, el qual els priva tota eficacia, car 
els mals no són pas iguals a tot-arreu ni allà on 
hi són ho són amb la mateixa intensitat. 

Remarca la diferencia del treball i del repar
timent de la terra a Catalunya i a Andalusia, puix 
mentre acjuí la terra és repartida i l'obrer treballa 
amb dignitat, a Andalusia sobresurt la seva es-
clavitut. 

A les Ameriques, diu, els Governs es preocu
paren de repartir la terra d'una faiçó mesurada, 
resultant-ne, per aquest motiu, en aquells països* 
molt diferent el problema de la terra. 

Estudia el proletariat català, el sentit intens de 
millorament del qual reconeix, però aquest prole
tariat ha oblidat que entre ell s'ha d'ésser més 
generós, corretgint-se en ço que és Hfl defecte de 
raça, l'ineptitut per l'associació, que obligaría a 
una disciplina social que ens donaria força. 

Diu que quan a Catalunya hi havien lleis pro
pies per la nació, es feren unes relacions entre el 
propietari i el masover que molts pobles dels 
avançats encara podrían envejar. Ells, els treballa
dors, lograren de l'amo de la terra que la major 
part frs per ells i a més la direcció absoluta de
ia terra que treballaven. Aquestes relacions en 
lloc danar-Ies modernitzant ha passat a l'inversa, 
és a dir sLhan anat destruint amb detriment de la 
dignitat dels conreuadors de la terra, que han anat 
devenint uns servidors, uns homes esclavitzats. 

Es un deure conreuar aquesta dignitat de tre
ball que es tenía a Catalunya i que per sort encare 
en resta el caliu. Que l'home que treballi vulgui 
ésser lliure, aquesta és la pedra de toc que enfon
saria el vergonyós caciquisme que regna fóra de 
les ciutats i que converteix en un veritable esclau 
al treballador. 

Després, descriu i glosa amb breus paraules 
diferents punts del manifest de la Unió Catalanis
ta, aturant-se en l'apartat que parla de la socia
lització de la terra, el qual diu no ha sigut im-
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plantat en les nacions més modernes per por als 
atavismes dels pobladors c;ue hi arribaven. 

La te. ra és una riquesa inalterable, és preci
sament el domini de part de la terra el que des
perta totes les ambicions humanes, l'afany de 
l'home de posseir el que no es séu sino el que és 
de tots. 

Pensem nosaltres, que al lluitar contra aquests 
atavismes lluitem contra una fibra del cor humà. 

Sino pensésim mai en aquest problema, mai 
hi estaríem preparats. Pensem-hi i dirigim-nos a 
l'ànima dels homes per a desfer aquests grans 
atavismes que hi nien. 

Ls un deure de nacionalista afegir als senti
ments de patria aquesta feina d'igualació social, 
car ningú serà més patrióla que aquell que tre
balla perquè'ls seus companys puguin treballar 
amb la major dignitat. 

Unint aquests dos sentiments trobareu la dig
nitat del treball aplicat a una terra lliure a dispo
sició de tots els homes. 

Treballant fins arribar a que a la conciencia i 
a la ¡legislació de casa nostra la terra sigui de 
tots, i que solament ho sigui temporalment pel 
que la treballa pel benefici col·lectiu. 

Una salva d'aplaudiments coronà el magnífic 
parlament del nostre amic, que la manca d'espai 
no ens permet resumir amb l'amplitut que vol
dríem.—A. 

m m 
Aspectes de la lluita 

Notes del viatge 
El C. A. de D. del C. i de la 1. intervé en la 
nostra campanya en pro de l 'organització 

dels viatjants 

I ^ N S és grat poder enunciar als nostres llegi
dors en general i als viatjants del comerç, 

amics nostres, en particular, que la Secció Per-
mine.it d'Organització i Treball del C. A. de D. 
de lC . i de la I. ens ha dirigit una extensa i ben 
raonada comunicació, que publicarem en el nú
mero vinent, encaminada a encarrilar la campanya 
que, par a lograr l'organització dels viatjants na
cionalistes de Catalunya, des de les coluirnes de 
LA NACIÓ ha estat iniciada. 

m tu 

NOVES 
HA quedat constituit, el Consell Directiu de 

la U. N. R. Casal Catalanista del Dis
tricte III, tal com segueix : President, 

Antoni Colomer i Tutau; Vicepresident primer, 
Francesc X. Casas i Briz; Vicepresident segon, 
Josep M.a Francès; Secretari, Antoni Hurtado 
i Monrós; Vicesecretari, Joaquim Paura i Foral; 
Secretari de 1' Exterior, Josep M." Gassó i Mon
rós; Tresorer, Antoni Culi i Verdaguer; Bibliò

fil numero de avui conté el següent sumari: 

La vaga. Esguards, per Maig. = Admiració a 
la Serbia, per Lluís Ò. Castellà. —Les devo
cions, per R,—Els paletes de Catalunya, per 
R. Giralt i Casadesús. -Poemes de ma llar, per 
Pere de Tera.—La primera qüestió, per Ed-
gard Milrnud.=I'a/u/rtc/, per F. Rossell.=Ca-
talunya i Serbia.—Música, per R. P.=zLlibres: 

Poemes de neguiUd'en Joaquim Falguera, per 
M. Alcántara i Gusart.v.Noticiari. 

tecari, Rafel Segura i Forteza; Vocals : Josep 
Guix i Esparde, Santiago Raspall i Inglés, i Fre
deric Culi i Verdaguer. 

* * 
El Casal Catalanista del districte II ha orga

nitzat per a demà una excursió a Sant Medi. Els 
que desitgin assistir-hi, deuen reunir-se, a les set 
en punt del matí, a la Plaça de Catalunya. 

El retorn és a migdia. 

La Joventut Catalanista «La Coronela» farà, 
demà, diumenge, juntament amb tots els amics 
que s'hi vulguin afegir, una excursió a Sant Cugat 
del Vallés. Lloc de reunió : al peu del monument 
—en construcció—a Mossèn Cinto. Hora : 6 del 
matí. 

* 

Amb el titol Fortitut, ha vist la llum un pe
riòdic portaveu del Gremi de Carnicets. 

Hem de fer constar amb gran joia que aquesta 
publicació està escrita tota ella en el nostre idio
ma. Rebi la nostra entusiasta felicitació i enco
ratjament, desitjant-los força acert en la tasca 
que s'emprenen. 

* 
ü * 

Hem rebut el número extraordinari de cap 
d any del Butlletí del Centre Excursionista 
Barcelonès, t s un magnífic fascicle, piesentat 
amb força cura i gust depurat. Fullejant-lo, hi 
hem trobat un full solt, que és un artístic bocet, 
d' un efecte frapant. És aquesta publicació una 
bella mostra de la cultura i acertada orientació 
dels elements que li donen vida. 

* * 
S'ha constituit a Figueres una entitat que es-

pandirà els ideals nacionalistes per 1' Empordà. 
El séu nom és el de Joventut Catalanista i 

formen la seva Junta: President, En Jaume Mau
rici; Secretari, Simó Gratacòs; Tresorer, Albert 
Guri; Vocals: Joan Coll i Antoni Batlle. 

L'Associació Protectora de 1' Ensenyança Ca
talana, comptant amb la deguda autorització de 
la Direcció de l'Escola Normal de Mestres, ha 
establert en aqueixa Escola una classe de Gramà
tica Catalana que, a càrrec del professor en Pere 
Barnilsi Giol, començarà a funcionar el dia 11 
del present Gener. 

A la dita classe hi podran concórrer gratuïta
ment tots els alumnes de l'Escola Normal, devent 
matricular-se abans a la Secretaria de l'Escola, 
on des del dia 10 dels corrents es facilitaran les 
corresponents fulles de inscripció. 

La matrícula restarà oberta tots els dies fei
ners, d'onze a dotze del matí fins el 31 de Gener. 
Els alumnes que s'inscriguin fins aquesta data, 
podrán, a fi de curs, presentar-se a examen i ob
tenir, els qui en resultin mereixedors, el corres
ponent certificat d'estudis. Els qui, més tard del 
dia fixat, desitgin acudir a la classe, podran asis-
tir-hi, però sense dret a sofrir el consignat exa
men. 

El present curs, de caràcter element»!, durarà 
de Gener a Maig de 1916, i les class s se cele
braran els dimarts, dijous i dissabtes, de dos 
quarts de quatre a dos quarts de cinc de la tarde. 

Cap a"Any Català.—La «Joventut Catala
nista de Barcelona» i I' Orfeó Gracienc, entitats 
organitzadores d 'aquest festival, han entregat 
a l'Associació Protectora de l'Ensenyança Cata
lana la quantitat de 415'40 pessetes, import líquid 
dels beneficis obtinguts en dit festival celebrat 
a profit de l'esmentada Associació. 

EI Consell Directiu'de la Associació Protec
tora de l'Ensenyar.ça Catalana, convoc a a tots els 
seus socis a la reunió del Consell General ordi
nari que's celebrarà el dia 16 dels corrents, diu
menge, a les onze en punt del matí, a la sala 
d'actes del Centre Excursionista de Catalunya, 
Paradís, 10, per a tractar dels següents assump
tes : 

I.—Lectura de 1 acta del Concell anterior. 

II.— Lectura de la Memoria del Secretari so
bre la gestió social de l'any finit. 

UI.—Presentació de l'estat de comptes. 
IV.—Renovació dels càrrecs següents: Vice

president primer, Comptador, dos Vocals, Secre
tari, Vicesecretari i set individus de cada una de 
les Comissions Permanents, Tècnica i de Propa
ganda. 

V.—Resolució de les proposicions que's pre
sentin i siguin preses en consideració per la ma
joria del socis presents. 

El Consell Directiu prega a tots els socis 
tinguin la bondat d'assistir hi per a fer se perso
nalment càrrec de la magnitut i trascendencia 
dels treballs fins ara realitzats i de la immensa 
tasca que resta encara a fer i que necessita for
çosament de la cooperació moral i material de 
tots els catalans. 

* * 
El «Bloc Republicà Autonomista», ha traslla

dat el séu estatge social, per ampliació del loca!, 
al Passatge del Crèdit, 1, pral., 1.a i 2 . a 

' LA NOVA CATALUNYA, La pulcra Revista 
il·lustrada, que publiquen els catalans de 1' Ha
vana, se troba, a Barcelona, al Kiosc de l'Artís, 
davant del Gran Teatre del Liceu. 

El Centre Excursionista Barcelonès, en la dar
rera Junta celebrada, va elegir el següent Consell 
Directiu: President, D. Llobet; Vis-President, 
Màrius Pons; Secretari, Miquel Baucells; Vis-
Secretari, Joan Oliveras; Tresorer, Lluís Pla; 
Comptador, Josep Sitjar; Bibliotecari, Marc Rie
ra; Vocals: Rafel Vázquez, Joan Basart, Obduü 
Lagarriga i Carles Navarro. 

La novella associació Joventut Catalanista 
«La Tralla» ha editat un Butlletí que serà el séu 
portaveu. En el mateix i en primer terme, adreça 
una salutació a totes les entitats de Catalunya, 
i en especial a les d'Unió Catalanista i al séu Co
mitè de Premsa, qual salutació no cal dir que 
agraim ben fortament, desitjant-li a l'ensems una 
vida ben llarga i de profit pe r a Catalunya. 

* * 
Al Casa! Catalanista del Districte II, el dia 6 

del corrent, se repartiren joguines als nens i ne
nes que són educats a les escoles que aquesta 
entitat té establertes. Resultà un acte esplèndid 
i encoratjador, com tots els d' aquesta mena que 
aquesta institució ha celebrat. Els infants són 
sempre objecte de sol·lícites atencions per part 
dels elements directors d' aquest Casal. No cal
drà, doncs, explicar 1 joia que aquestes festes 
proporcionen a la mainada. Hem de fer constar, 
però, que, després del repartiment, sense insi
nuació previa de ningú, cantaren l'himne nostre, 
pensant, potser, ells, que així feien ofrena, de la 
manera més propia, del remerciament séu a llurs 
directors. I ho encertaren de la faiçó més plena. 

* * 
A l'Ateneu Gracienc — Salmerón, 27 i 29 —, 

aquest vespre, a dos quarts de dèu, hi tindrà lloc 
una conferencia pública, segona del cicle organit
zat per l'Agrupació d'alumnes i ex alumnes de la 
Escola Municipal d'Art —Districte VIII.— Anirà 
a càrrec de l'Adrià Gual. El tema de la conferen
cia és : «Els petits i grans artistes». 

ra ta -

CORRESPONDENCIA 
R. P.—Vlloví: Rebut import protecció any 1915.=P. S. Q — 

Rodonyà: Queda anotat l'abonament; pot enviar segells de correu 
de 0"05 o de O'l 5.=M.M.—Tarragona: Tot conforme. 

• • L A N A C I Ó • • 
EDICIÓ DEL COMITÉ DE PREMSA 

: DE LA UNIÓ CATALANISTA : 

ABONAMENT 

1 pesseta trimestre : : Estranger: 1' 50 pessetes 

COMBINACIÓ AMB RENAIXEMENT 

2'50 pessetes trimestre : : Estranger : 4 pessetes 

imp. Josep Sabadell i d » S. en C. — Mallorca, 257 bis 

http://mine.it
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