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Allunyats del conservadurismo 

S EMPRE, sempre, en tant no quedin com
pletament anul·lades, les modalitats po
lítiques conservadores que pretenen in

fluir en el règim dels pobles, portaran damunt 
séu un ròssec d'atavisme social que les farà 
actuar d'acord amb un tan esquifit criteri, que 
en topar amb les realitats, amb les necessitats 
humanes que imprescindiblement els indivi
dus han de veure garantides, s'hauràn de de
cantar, aquelles conservadores modalitats de 
la política dels pobles, cap al costat deja res
tricció, de l'impediment, de la violentació 
d'aquelles necessitats que els pobles han de 
veure satisfetes, perquè amb elles hi resumei
xen tot un aspecte, tot un sistema de la vida 
que els hi és propia i que no poden renunciar 
a viure-la, perquè, al fer-ho, cometeríen un 
suicidi moral de caràcter col·lectiu, més vitu
perable que totes les accions d'inconscient re
nuncia a la vida, a la vida material, que els 
individus, febles o malaltiços, puguin portar 
a cap. 

Les actuacions conservadores, que osten
ten, per dret propi, la representació de tota 
mena d'endarreriment social i són xorques, 
en quant d'instaurar benifets de caràcter ge
neral se tracta, no poden manifestar-se baix 
un aspecte de bondat, d'altruisme, perquè 
porten en si la negació i l'anul·lament de to
tes les sentimentalitats que, en posseir-les els 
homes bons, ja vol dir que ostenten un caràc
ter general i que van encaminades a l'assoli
ment d'un ininterromput perfeccionament que 
ha de beneficiar a tots els homes que compo
nen la societat. 

Al propagar-se les idees renovadores i, 
encare més, a mesura que van adoptant caients 
de realitat social, va acomplint-se, fatalment i 
natural, la tasca anorreadora d'aquella inhu
mana influencia que el conservadurisme exer
ceix encare, damunt les organitzacions dels 
pobles. Les híbrides teories conservadores, 
que, per antisocials, cap escalf humà poden 
posseir, se resisteixen a ésser foragitades dels 
organismes que regulen.la vida dels pobles, 
perquè entranyen una tan formidable lluita 
d'egoistes interessos, que de cap manera, els 

que en són usdefruitadors, voldran despos-
seir-se'n sense que abans no provin de fer 
tota la resistencia que els sigui possible per 
tal de fer perdurables els privilegis, els avan
tatges que Yestatu quo conservador els hi 
atorga. 

Anc que el conservadurisme, com a fór
mula social, sigui quelcom abstracte i incon-
cret, posseeix^una tal força de falsa irradiació, 
que fàcilment s'empelta àdhuc a aquells or
ganismes socials que per la llur missió ideo
lògica i en virtut de la fórmula social, a voltes 
amb caient d'avenç i de modernitat, que in
terpreten, sembla que amb poc esforç po
drien sostreure's de la tutel·la que d'una fai-
çó lenta i progressiva les modalitats conserva
dores en la sina d'aquells organismes hi van 
exercint. I és que l'egoisme el porten tan arra
pat a l'ànima els elements que^gaudeixen dels 
exclusivistes drets que l'actual societat, da
munt l'individualisme fonamentada, els hi 
concedeix, que, per instint de conservació, 
furguen incessantment fins arribar a contami
nar el cormateix de les institucions, dels or
ganismes que fan funcionar la vida dels 
pobles. 

Éstaixí com va perpetuant-se, a la nostra 
societat, l'esclavització econòmica dels homes; 
és així com se fa possible l'esclavatge polític 
dels pobles i és així com els ressabis endoga-
ladors de la conciencia humana subsisteixen 
a través dels temps, que no en va hauria de 
fer el séu curs deixant^marcada l'empremta de 
les noves deslliurances. 

A les modernes idealitats ¡liberadores els 
pertoca anul·lar del tot la influencia que da
munt els organismes socials hi exerceixen les 
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modalitats conservadores. És el deure que 
tenen i és el mòbil que ha d'impulsar totes les 
llurs actuacions. 

Per tal que els règims pels quals els po
bles viuen i se desenrotllen adquireixin una 
modalitat plenament humana, és necessari j 
cal que els homes s'allunyin de les actituts 
contemplatives ¡«d'estancament que les teories 
conservadores representen. El quietisme és la 
mort, i, com a contraposició a aquest estat 
conformista, els homes i els pobles a tothora 
han d'esguardar els llunyans horitzons pre-
nyats de modernes renovacions i de sempre 
noves i inacabables llibertats. 

L'oposició d'avui a la forma estatista de la 
humanitat, la compon el nacionalisme amb el 
sistema—a ell anexe—de llibertat absoluta 
per a tots els pobles que de la llibertat vul
guin fer-ne una afirmació dels valors nacio
nal ofegats per les dominadores i absorbents 
organitzacions estatals. Per altra banda, cons
titueix l'oposició al règim individualista, que 
ha usurpat les funcions socials que correspo
nen a la col·lectivitat, l'ideal socialista, que, 
amb la col·lectivització de tots el atributs so
cials, aspira a expandir ben amplement el be
nestar per entre tots els homes que formen la 
societat. Per arribar, però, al fi que "ambdós 
ideals persegueixen, cal tenir ben en compte 
el perill que enclou la reclosió dins d'un cer
cle, més o menys reduit, de les aspiracions 
lliberatrius del nacionalisme i del socialisme. 
La darrera paraula, en quant a llibertat, a 
avenç ideològic, no poden pronunciar-la 
aquests dos sistemes de llibertat col·lectiva, 
perquè el mateix esperitexpansionistaque pos
seeixen els impossibilita de fer-ho. Les idees, 
quantes més llibertats tendeixin a fer efecti
ves, menys han de dogmatitzar-se i recloure's. 
Pel contrari, han de procurar adaptar-se ¡i 
adherir a l'esperit llur totes aquelles renova
cions ¡moderns sentiments lliberadors que les 
allunyin d'aquell conservadurisme, d'aquell 
estacionarisme,que fa esdevenir xorques i bui
des de sentit social a les idees, per transforma
dores que pretinguin ésser, que lamentablement 
s'hi abandonen. Pel mateix amor que als reno
vaments, que a les Iliberacions socials tenim, 
volem estarsempre allunyats de les teories con
servadores, que neutralitzen i descaracteritzen 
l'efectivitat social que puguin posseir les idea
litats pels homes i pobles sentides. 
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El camí de 

QUIN és el millor camí per tal que la pa
tria nostra ascendeixi a la categoria 
de nació, això és : assoleixi la ¡li

berado espiritual que, juntament amb l'au
tonomia política, són necessàries per a deter
minar la seva llibertat plena, el retorn del séu 
viure a la normalitat? 

La majoria dels homes, i tots, moltes ve
gades, es mouen per impulsos rebuts, no per 
impulsos nascuts en ells mateixos. La major 
part dels homes són conformistes, en contra
posició a una petita minoria, que és reformis
ta, innovadora. 

Que aqueix esperit innovador existeix és 
una cosa evident. Si el neguéssim, no ens ex
plicaríem 1' avançament humà; com la huma
nitat s'és anada perfeccionant cada dia més; 
no ens explicaríem com, havent se treballat 
per inculcar uns determinats principis a certs 
homes, aquests els han rebatut i s' han rebel-
lat a la faiçó d'ésser que aquells principis de
terminaven. No ens explicaríem com, havent-
hi catalans que han sofert una, dugués i tres 
etapes d' una educació, 1' ànima de la qual és 
la negació de la nostra veritable patria, aquei
xos catalans hagin pogut emancipar-se d'a
queixa arbitraria educació, i hagin afirmat pa
lesament, conscientment, ço que se 'Is havia 
negat, i negat ço que se 'Is havia afirmat. 

Emperò aquests homes, la natural idiosin-
cracia dels quals no ha pogut ésser substitui
da per una faiçó d'ésser exòtica, han estat, són 
i seran una minoria. La majoria dels homes, 
per determini de la naturalesa, actúa sempre 
de conformitat amb els impulsos rebuts. Si 
quan llur esperit es trobava en el període de 
la vida en el qual la impressió dels conceptes 
és més fàcil—el període infantil, el qual, amb 
molt acert, s' ha comparat amb la pastositat 
del fang—, se' Is ha imprès unes concepcions 
determinades, què té, doncs, d'estrany que, 
després, aqueixos individus, en els quals el 
principi de la conformitat és una condició es
sencial, actúin d' acord amb els principis que 
han rebut? 

Què té d'estrany que, essent la major part 
dels catalans conformistes i havent-los incul
cat uns principis negadors de la nostra patria 
i afirmatius d'una altra, després neguin llur 
patria? 

L'estrany, l'anormal, fóra que procedissin 
al revés. 

I si no afirmen palesament la patria que es 
va treballar perquè afirmessin és degut a que 
a l'ensems que, a l'escola, rebien impulsos cas-
tellanitzadors, rebien, també, impulsos catala-
nitzadors dins la familia, dins la societat. 

Aqueixa educació castellanitzadora és una 
educació antinatural, i la naturalesa s' ha ven
jat no deixant-la triomfar, ja que el séu com
plet triomf incloía la completa castellanització 
de Catalunya. 

L'educació—com diu Addison—pulimenta 
i refina les ànimes deis homes; treu enfora les 
virtuts i belleses llurs; fa ço que fa el treball 
de l'home amb els blocs de marbre : els puli
menta, fent sortir enfora llurs lluents superfi
cies i llurs bonics colors. Ço que el treball 
de l'home no pot fer és convertir un bloc de 

la llibertat 
marbre en un bloc d'or; ço que l'educació 
no pot fer és substituir l'esperit d'una patria 
viva pel d'una altra. 

Quan l'educació va d'acord amb la natu^ 
ralesa, l'educació triomfa plenament. Els po-
quíssims catalans que s'han educat en institu
cions de cultura catalanes, tots, tots, han sor
tit plenament, conscientment catalans. Cap 
s'ha rebel·lat a l'educació rebuda, perquè 
aquesta educació ha estat conforme amb la 
seva natural idiosincracia. Llur catalanisme és 
el producte de la unió harmònica de la cultu
ra i de la naturalesa. 

Té la nostra patria la naturalesa al costat 
séu; què li manca, doncs, per a triomfar? Li 
manca, només, que es faci cultura de confor
mitat amb la naturalesa propia. 

Mentre la cultura que als catalans se'ns 
doni sigui antinatural, a cada generació que 
passi, aquella minoria de catalans innovadors 
s'hi rebel·larà i afirmarà Catalunya. Més, corn 
que la resta de llurs coetanis no la tindrà pas 
aqueixa força per a rebel·lar-s'hi, Catalunya, 
això és, la tònica de la majoria dels catalans, 
continuarà com fins ara : desnacionalizada, 
esclavitzada. I així, generació darrera genera
ció, el dia, no de la llibertat completa de Ca
talunya, sinó solament el dia que ella assolei
xi la categoria de nació, no arribarà mai. 

I no arribarà fins que els catalans cons
cients d'una d'aqueixes generacions s'adonin 
que, per a lliberar llurs germans, ho han de 
fer quan l'ànima encare no ha rebut el ger
men de cap esclavatge; ho han de fer incul
cant-los, en el període en el qual és més efi
caç, concepcions catalanesques, perquè, ja que 
són homes que es mouen de conformitat amb 
els principis que reben, es moguin d' acord 
amb l'esperit de Catalunya, amb l'esperit que 
naturalment els anima. 

La cultura catalana, les escoles catalanes : 
veu's-aquí el camí de la llibertat. 

Veritat és que aquest camí no és gaire 
planer, més és l'únic que condueix a bon 
terme, l'únic que porta a la llibertat desitjada, 
ja que n'hi ha de camins més planers, em
però són els bells camins que no condueixen 
enlloc. L'endinsar-s'hi és cosa fàcil; més, s'ha 
comprovat, també, que és malversar l'or, i el 
temps, que val més que l'or. 

Quan encara s'havien de recórrer, quan 
es creia que podien portar a la llibertat, fou 
útil recorre'ls. Ens és d'utilitat haver-los se
guit, perquè així hem averiguat que, malhau-
radament, no menen enlloc. 

Veu's-aquí la constructivitat del treball, 

S. CARBONELL I PUIG 
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quan de bona fè es treballa. La comprovació 
de l'adagi de que l'experiència és la mare de 
la ciencia. 

Qui aras'entoçudeixi en seguir-los aquells 
camins ó és un-foll o un malvat. 

Si de debò s'anhela la reconquesta de la 
llibertat usurpada, s'ha d'empendre la rata, 
un xic més fadigosa, però segura, de l'ense
nyament i cultura catalans. Són el camí de la 
llibertat. 

* * * 

Hem dit, des d'aquestes mateixes colum
nes, que si els nostres enemics no ens han 
detentat el dret que actualment gaudim de fer 
cultura catalana, d'instituir escoles privades 
catalanes, no ha estat pas per llur esperit de 
lliberalisme, sinó perquè nosaltres no hem 
adaptat la nostra actuació nacionalista a la mo
dalitat que aquest dret empara; i, per conse
güent, els benifets deslliuradors que n'haurien 
estat el resultat no han existit. 

Ara que totjust comencem a esmenar-nos 
d'aquesta greu equivocació, ara que la nostra 
actuació patriòtica, tan exercida des de les 
corporacions de caràcter públic com des de 
les entitats de caràcter privat, comença a con
querir el camp extensíssim de l'escola i la cul
tura catalanes, els detentors de la nostra lliber
tat ja tracten de posar entrebancs al desplega
ment d'aquesta modalitat escolar i cultural del 
moviment nacionalista. Elis, amb més clarivi
dencia que molts dels que es vanten d'ésser 
nacionalistes, han capit perfectament que la 
cultura i les escoles catalanes són les úniques 
qne ens poden portar a la llibertat. 

No té, doncs, res d'estrany que la Real 
Academia de la Lengua Española s'hagi adre
çat al Ministeri d' Instrucció Pública, això és : 
an en Burell i an en Royo i Villanova, dema
nant que, «sense contemplacions ni disculpes 
de cap mena, que no pot haver-n'hi. es vigili-
ies facin complir tots els acords legals que ten
deixen a fomentar i unificar el profitós conreu 
de l'idioma castellà». 

No hem de fer cap mena d'escarafall per
què els nostres opressors intenten portar a 
cap aquesta nova modalitat de llur actuació 
tiranitzadora, avui només entrebancadora, 
però demà francament impedidora, de nostra 
acció lliberatriu. És lògic i natural que el tirà 
impedeixi, a l'esclau, la realització de cap ac
tuació que pugui determinar la seva llibertat. 
Ço paradoxal fóra que els nostres adversaris 
fossin menys dèspotes que els russos, ale
manys, austríacs i demés Estats opressors que 
han barrat, també, als pobles que tiranitzen el 
camí de llur deslliuració; la llibertat d'instituir 
escoles privades on es forgi l'ànima de les 
joves generacions d'acord amb la idiosincracia 
nacional respectiva. 

Aquest nou intent d'ofensiva dels nostres 
contraris, tots els que de debò som nacionalis
tes, tenim l'imperiós deure de contrarrestar-lo 
multiplicant la intensitat del nostre esforç pa
triòtic. Ara, més que mai, cal fomentar l'ense
nyament en català; ara, més que mai, cal afir
mar que aquest és l'únic camí de la llibertat. 

R. RÀFOLS I CAM 
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Ah, raça maleïda!... 

Del món del treball 
O H, raça maleïda! Per què no et valdria 

més que, al nàixer, la mà fèrria del 
destí ofegués a tots els teus? Ets la 

suma de tots els patiments, la sacrificada sem
pre, la que per tota recompensa a una vida 
de treball trobes la mort en l'asil, l'hospital 
o bé en una semi-miseria entre els miserables 
que et compadeixen i sempre, sempre, ets la 
maleïda de tothom. Què has fet, perquè me
reixis tais rigors? 

Què has fet? Tu, home, d'infant, conegue-
res mil privacions, et vegeres mig abandonat 
pels teus pares que havien de guanyar el pa 
per tu i pels teus germans; infant encare, t'en
viaren a les labors del camp, de la fàbrica, del 
taller; a l'entrar a la joventut, t'ensenyaren 
l'art de matar i fer-se matar per si un dia con
venia donar la sang per la llei, per l'ordre, 
tan necessari als satisfets, o bé per la patria, 
cosa tan elàstica que devegades no és més 
que unes mines on s'explota despiadadament 
als teus, o bé una linia de ferrocarrils que 
produeixen * crescuts dividendes als explota
dors; ja home, seguires treballant, donant fills 
que com tu seran maleïts al món, per acabar 
vençut i sense recompensa, els anys de la teva 
ingrata existencia. Tu, dóna, fores igualment 
tractada i els teus patiments físics foren majors. 
Això és el què haveu fet. 

Doncs, per què tractar-vos com se us trac
ta? Perquè el potentat, l'home de carrera, el 
comerciant, l'industrial, tot aquell que amb la 
vostra ajuda directa o indirecta s'ha aixecat no
més damunt vostre dos travessos de dit, us 
considera i us tracta com si fóssiu d'una raça 
inferior, raça d'esclaus que només té dret a 
treballar i a viure morint. 

És endebades que vulguin dir que no és 
així. Les paraules són res si els fets no les afir
men. I els fets neguen rodonament la conside
ració vers vosaltres de que molts fan mèrits. 
Quan els homes parlen en el cercle de la seva 
intimitat i dels seus interessos, és quan són 
sincers, no quan ho fan fóra d'aquest cercle, 
que aleshores en la faç de l'home, en les seves 
paraules, no hi ha més que hipocresia. 

Mireu-los als hipòcrites, als farsants, als 
que us odien, als que, de fet, us consideren 
d'inferior condició: 

Som en temps normals. Tothom treballa. 
Els negocis marxen pròspers. El poble està 
quiet i resignat. Perfectament. Chor d'alaban
ces dels nostres satisfets—arreu, si fa o no fa, 
és el mateix—que gaudeixen plàcidament les 
delicies del viure: «Bon obrer el nostre: pale
ta, sab més ell que molts mestres de cases 
d'altres països; ningú l'avantatja en col·locar 
les pilades de maons; ningú fa com ell els re-
voltons i els embans; ningú com ell fa voltes 
d'escala tan segures i perfectes; arreu on va 
el nostre paleta té feina desseguida i guanya 
més que els altres. Bon obrer el nostre: me
cànic o cerraller, sab més ell sense molts es
tudis, que no pas els estrangers amb tota la 
seva cultura professional; deixa més bé ell 
una peça, amb la nostra maquinaria imper
fecta, que no els altres amb la seva perfectís-
sima. Bon obrer el fuster, el teixidor, el 

filador... Llàstima que no tingui méscultura>. 
Som en temps anormals. L'obrer ha vist 

encarir les subsistències, l'obrer ha vist com 
totes les seves reclamacions eren desateses, 
ha esperat amb musulmana resignació que 
els de dalt posessin remei als seus mals. I el 
remei no ha arribat i ningú ha fet cas d'ell, 
més que per a donar-li la raó platònicament, 
però afegint que els mals d'ell eren els mals 
de tots... i per tant que el millor fóra pendre 
paciencia. 

Certament que els acaparadors fan fabu
losos negocis, improvisen fortunes, lladres de 
levita, amb la fam del poble. Què hi farem, 
el comerç és legal, està protegit per les lleis i 
devegades per la complicitat dels governants! 
Calla i treballa, poble. Gràcies que tinguis 
feina! 

Certament que els propietaris de vaixells 
guanyen amb dos viatges el què val una nau, 
perquè han apujat, criminalment, els preus 
dels nolis. Paciencia, bon obrer, això també 
és legal, mal que sigui causa de l'encariment 
de moltes coses. De què t'exclames, si terres 
endins d'Iberia hi ha pobles que no poden 
menjar més que pa dolent i figues seques! 

Certament que tot s'apuja i que tots els 
mitjancers guanyen com sempre o més, els 
seus diners, que tu pagues en darrer terme. 
Tingues calma. La puja pot continuar encare, 
no torbis la digestió dels poderosos. Conside
ra que hi ha pobles a Europa que ho passen 
molt pitjor que tu. 

1 el poble encare té paciencia, com pru
dentment li recomanen. Mentre tant, tots els 
que tenen industries apugen les seves mer
caderies, tot, en una paraula, s'apuja. Només 
l'obrer resta on era fa un any, dos o tres. El 
séu treball és la única cosa que té, és la seva 
mercaderia. I amb tot i que a ell tot li han 
apujat no pot augmentar el preu de la seva; 
això fóra inoportú, perillós i poc patriota. Que 
s'esperi que li augmentin el jornal, però que 
s'esperi assegut. Cada dia li apugen espon
tàniament, igualment ho faran ara. Que diguin 
si no és així els que guanyen avui el mateix 
jornal que guanyaven dèu anys enrera. 

Però ve un dia que la paciencia del poble 
té fi. Esclata una vaga i una altra i moltes. 
Pànic general dels satisfets, indignació de tots 
els que senten pertorbada llur digestió feliç. 
Un clam de vituperis i malediccions cau da
munt dels que treballen; l'odi a la raça ma
leïda s'exterioritza arreu; qui l'expressa amb 
hipocresies repugnants, qui amb tota cruesa, 
cosa, a la fi, més noble. 

Una primera autoritat donà raó als obrers. 
A l'endemà, els que poc abans l'havia incen-
sat i fet cent acataments i omplert d'obsequis, 
declarant l'eminent home i ministre immillo
rable, s'escandalitzen i proclamen que dit 
senyor és la més gran nul·litat que ha vist el 
sol. Rectifica la nul·litat, és dir, l'autoritat, i 
menaça als obrers amb tots els rigors de la 
llei i amb les disciplines dels seus esbirros, 
fills, en mal hora, del poble. També rectifi
quen els seus detractors i un chor d'alabances 
torna a sentir-se novament: 

«Ara hem trobat Vhome. Llenya, fort contra 
els vividors, els meneurs, els agitadors d'ofici; 
llenya contra els que coaccionin als que volen 
treballar. Així ha d'ésser. Enlloc del món tre
ballen, els obrers, tan poc com aquí ni enlloc 
saben tan poc. Que les autoritats es portin com 
cal i veureu com s'acaba tot d'una vegada». 

Això públicament. Privadament, en les 
penyes professionals, aquella primera autoritat 
és objecte de totes les burles i menyspreus. 
Es diu d'ell que, home civil, ha hagut d'aju
pir-se sota d'unes botes de montar i que és 
un bon senyor que no sab de què se les heu. 

En quant als obrers, no hi ha qui no de
sitgi que l'autoritat, aquella que es creu ésser 
senyora de vides i hisendes, faci un escarment, 
com més dur millor, que corri la sang, però 
molta, molta, que durant molt temps perduri 
el record. I mentre tant el clam de vituperis, 
de malediccions creix com l'escuma a mesura 
que creixen les vagues, a mesura que creixen 
els clams dels miserables. 1 això ara, i cada 
vegada que la tranquilitat dels satisfets es veu 
torbada... 

Ah, raça maleïda! Vosaltres els odiats, 
els escarnits, els tractats com a esclaus, sóu els 
que ho produiu tot; de vosaltres viu tothom, 
directa o indirectament; vosaltres sóu la suor i 
els dolors en el treball, la carn en la guerra, 
la carn d'experiment en els nosocomis, vos
altres ho sóu tot i se us té un odi salvatge, 
bestial. Són dures les paraules, però més ho 
són l'odi i el menyspreu que us tenen. D'ençà 
que dura el present conflicte he hagut de con
testar, a moltes infàmies, de paraula, per a 
defensar la vostra causa, que és la meva, i ara 
ho faig amb la ploma, content de poder-ho fer. 

Per què no us serà possible, laboradors 
del món, deixar la terra, sacrificant-vos uns 
als altres com a novells numantins, com els 
martres de les religions i deixar en completa 
llibertat als que així us tracten? També passa
rien sense vosaltres. El rendista es menjaria les 
seves accions i obligacions o les parets de les 
cases que vosaltres hauríeu construit, des
afiant les pluges i els vents i el sol; l'advocat 
es menjaria la seva sabiduría i els còdics; el 
metge la seva ciencia; l'industrial els seus fer
res, avui màquines de tortura per a vosaltres; 
l'arquitecte satisfaria les seves necessitats amb 
equacions i números, amb l'art de bastir rics 
palaus per als acabaláis, amb la sang vostra; 
podrien viure els artistes: pintors, dibuixants, 
esculptors, de les seves teles, de les esculptu-
res, dels seus llàpiços i compasos. Tots, tots 
viurien sense vosaltres. 

Per què, raça maleïda, raça avorrida, no 
ha d'ésser possible que un dia deixis la terra 
i en ella solament als satisfets? 

Ben segur que no tardarien gaire, arroce-
gant-se de genolls pel fang, a demanar als 
déus que els tornessin als que treballen. 

PERE CASALS 

A l \ l U N C I A N T S 
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Ço que podría fer l'Ajun 
tament de Barcelona per 

abaratir les carns 
i II 

EL senyor Collaso, batlle de la ciutat, ha 
dit que res, o quasi res, podrà fer per 
a abaratir els aliments, i, per tant, res, 

o ben poc, pot fer per a abaratir les carns. 
Tal com pensa el senyor Collaso, pensen la 
totalitat dels components del nostre Munici
pi : els dependents a bon sòu i els electes pel 
sufragi del poble tenen el mateix pobre con
cepte del negoci de les carns. No en conei
xen res, o quasi res. I és clar que res, o quasi 
res, poden solucionar en aquestes condicions. 

El negoci de les carns té un excés de mit
jancers i de tributs. 

L'Ajuntament pot fer. L'Ajuntament pot 
laborar, i té a les mans el fer-ho, el que els 
sindicats productors de Galicia portin a Bar
celona el bestiar boví en viu i es facin les 
transaccions al mercat de Barcelona i no com 
ara, que els proveidors s'assorteixen per mig 
d' uns comissionistes gallecs, ço que suposa 
una quantiosa comissió i unes grans despe
ses, puix han de mantenir un eixam de com
pradors que, per compte de cada comissio
nista, recol·lecten els caps de bestiar que te
nen sol·licitats. A més, aquests comissionistes 
facturen per compte i risc de qui ha de rebre 
el bestiar; i de caps de bestiar, en el transport 
de Galicia aquí, tot sovint ne moren, particu
larment a Tistiu, que, com que les companyies 
carrilaires no tenen vagons especials per al 
transport de bestiar boví, cada viatge ne mo
ren asfixiats. Tot això, a més dels accidents, 
va a càrrec directe dels proveidors i indirec
tament a càrrec del públic. 

Si l'Ajuntament obligués a fer les com
pres al mercat de la plaça de Barcelona, su
primiria els mitjancers i els riscs que graven 
tan exageradament els preus de les carns. 

A Barcelona, hi han uns altres mitjancers 
que també fan pujar els preus de les carns. 
Me referesc als proveidors. El proveimtnt de 
carns poden efectuar-lo per sí sols els carni-
cers detallistes, puix tenen elements, temps i 
capacitat per a fer-ho. I molt més, encare, si 
es prohibia tota altra importació de bestiar 

MIGRANYA 
DOLORS NEURÀLGICS 

FEBRES, Etc. 

SE CUREN AMB 

KALMINE 
En venda: Centre Productes Farmacèu
tics del Dr. Andreu, J. Uriach i Cia., 

J. SEGALÁ 

Al detall: En totes les farmàcies 

CAPSES D'UN CATXET: 35 cents. 

que no fos destinada directament al mercat 
de l'en viu de Barcelona. 

Els proveidors són inútils i perjudicials al 
tràfec de les carns. Constitueixen un parasi
tisme antisocial' que dèu desaparèixer. Amb 
ells pel mig, no hi ha solució possible. 

Una trentena de venedors de vedella, fa 
poc, s'han associat per a assortir-se en comú, 
cooperativament. Això sol ha determinat una 
paulatina baixa en les carns, encare que rela
tiva, puix és fruit de la lluita d'un agrupament 
redemptista d'esperit modern contra quelcom 
que va caducant. Grans són les dificultats que 
ha de vèncer aquest agrupament, tan mateix 
com les que té davant un altre agrupament 
d' animosos carnicers de Lleida, constituits 
també per a la defensa propia, puix en aque
lla població, igual que a Barcelona, els pro
veidors abusen per la manca d'esperit col·lec
tiu dels carnicers, fent especulacions il·lícites, 
els perjudicis de les quals sofreixen per igual 
a proporció els carnicers i el públic. 

L'Ajuntament — crec jo — té el deure de 
realitzar totes aquelles accions que puguin 
lliberar la ciutat de càrregues supèrflues. I la 
intervenció dels proveidors en el negoci de 
les carns és una transacció innecessària, la 
qual, per la passivitat i incompetencia en això 
de l'Ajuntament, determina un extraordinari 
augment en els preus de les carns. 

L'Ajuntament podria protegir iniciatives 
emancipadores dels carnicers, les quals, im
mediatament, es convertirien en beneficis per 
al públic. Per exemple : devegades, els recol-
lectors de pells s'avenen tots i les paguen a 
baix preu. Ja hem fet referencia a la impor
tancia del preu de les pells respecte de la va
loració de les carns. Ara, bé. Si quan això suc
ceeix, als carnicers dels agrupaments coopera-
tistes—els quals s' assorteixen en comú, pres
cindint del proveidor—el Municipi els fes un 
préstec sobre el valor dels cuirs amagatzemats 
mentre durés el pacte al·ludit suara entre els 
pellaires,els carnicers d'esperit d'emancipació 
portarien llurs associacions al triomf. L'Ajun
tament no es perjudicaria, tenint garantit el 
capital prestat, i els carnicers podrien actuar 
eficaçment contra tota especulació il·lícita que 
els proveidors, o els pellaires, puguessin for
jar, al veure en perill llurs interessos, creats a 
despeses dels preus de les carns, ço que vol 
dir a despeses de¿la ciutat. 

El senyor Collaso i 'l'Ajuntament podrien 
fer quelcom que contribuís a l'abaratiment de 
les carns, només complint un deure de justi
cia, això és : en concepte de drets d' escorxar 
se satisfà\un arbitri que grava els preus en 
cinc cèntims per kilogram; per aquest arbitri, 
l'Ajuntament ve obligat a facilitar tants escor-
xaires com s'hagin de menester per a l'escor-
xament i mondament dels caps de bestiar. 
L'Ajuntament, però,'no té empleats els escor-
xaires que, per a les matances que es fan, són 
indispensables; i, per a suplir aquesta manca 
municipal, els agrupaments d'assortidors de 
carns han de tenir llogats, particularment, uns 
escorxaires, els sous dels quals, com és lògic, 
impliquen un augment del preu de la merca
deria. L'Ajuntament podria fer, amic Rossell, 
una altra cosa, encare. Una altra cosa que no 
farà, malgrat sigui de raó fer-la. Es més. Si el 
gremi de carnicers no fos tan materia passiva, 
ja s'hauria sol·licitat^ conseguit, puix és molt 

de justicia. L'Ajuntament percebeix 0,264 de 
pesseta per kilogram sobre els caps de bestiar 
íntegres. Aquest arbitri, però, només hauria 
de gravar les carns. Els óssos i el greix,' no. 
I, no-res-menys, l'Ajuntament carrega 0,264 
de pesseta sobre tot plegat. I això és injust. 
Tal com se fa a Madrid, a Saragoça, a Bilbao, 
a tot arreu, l'Ajuntament de Barcelona tindria 
de destarar els kilograms que, per terme mig, 
tècnicament es convingui que porta cada cap 
de bestiar entre óssos i greix, eximint-los del 
pagament dels drets de consum. 

És clar que tot això no seria de grans re
sultats materials; més, una mica d'aquí i un 
xic d'allà constitueixen, si no una solució, una 
millora. 

Tot això, ho podria fer el Municipi, i tot 
donaria resultats positius, dels que transcen
deixen al públic. No s'ha de creure que el 
beneficiar al carnicer sigui una ganancia par
ticularista que suposi un augment de llur ri
quesa només. Els venedors de carn, ja per sí, 
tenen establerta, a cada moment, la regularit
zació dels preus proporcionats als de compra, 
degut a la competencia despiadada que hi ha. 
La reducció dels guanys moltes vegades tras
passa els límits prudencials en bé del públic. 
Una avinença entre carnicers, quan és qüestió 
de venda, no dura vintiquatre hores. Els mer
cats són el més poderós estímul a la compe
tencia i concita les més grans ambicions per 
pendre's mútuament la parroquia. 

Sense temença de que siguin retinguts els 
benifets, es poden fer coses a favor dels car
nicers, car totes esdevindran, a la fi, en profit 
de la ciutat. 

* 

Creieu, company Rossell, que hi ha per 
arranjar una pila de qüestions importants re
ferents al tràfec de les carns. No us cregueu, 
però, que aquest article atanyi a tot ço que 
pot fer-se. Solament us he parlat de les coses 
que el Municipi pot resoldre i les quals són 
d'immediata execució. Res de projectes reno
vadors, com ho fóra la municipalització del 
proveiment de les carns i aprofitament de ses 
despulles, amb la qual es podria suprimir, si 
no la totalitat de l'arbitri actual, que grava el 
preu de la carn en 32 cèntims per kilogram, 
al menys es podrien rebaixar 15 o 20 cèntims 
per malament que les^ contingències del trà
fec es presentessin. 
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La Mancomunitat de Catalunya també té 
deures que complir amb relació a l'assumpte 
que ens ocupa. Ens hem d'assortir de bestiar 
de fóra de casa nostra. La reproducció de la 
ramaderia llanar i bovina — especialment la 
bovina —, poc menys que perdudes a Cata
lunya, i la selecció de les races per mig d' es
tudis acurats de nostra veterinaria, 3ón deu
res inel·ludibles de la Mancomunitat. No en 
tenim gairebé gens de bestiar boví. I el poc 
que hi ha, sòl ésser ossos i magre. Els bòvits 
que consumeix Barcelona, el 96 per 100 són 
procedents de Galicia i altres indrets llunyans, 
i això és un gran perjudici per a la riquesa 
nacional de Catalunya. 

A vós, que sóu home d'estudis, us reco
mano aquest tema, que el crec necessari, in
dispensable a estudiar. Fins diré més. Aquest 
estudi el crec un deure nacionalista. 

Perdoneu-me si he gosat contradir vos. 
Més, us prec fervorosament que no deixeu a 
1' oblid aquest assumpte. Dies s' apropen que 
jo prejutjo atziacs per a la vida social de nos
tre poble, si és que la carn és article de pri
mera necessitat. I això serà quan s'acabi la 
guerra, ja que les nacions bel·ligerants tin
dran eixugades ses cabanes productores de 
bestiar, i els desprevinguts Governs de l'Es
tat espanyol no sabran impedir que, a costes 
de les cabanes dels pobles per ells dominats, 
fomentin la recría, una volta firmada la pau. 
Cal, doncs, estar previnguis, puix, a més, les 
pells, en tal ocasió, descendiran dels crescuts 
preus a que, amb motiu de la guerra, són pa
gades. Què succeirà aleshores, si no ens pre
parem, si continua la imprevisió, el desconei
xement del problema per part de tots i tot
hom... i regint l'actual Reial Ordre dictada 
pel Ministre Urzaiz, nova demostració de ço 
que vinc dient? 

F. PINEDA I VERDAGUER 

m m 

Pels homes que lluiten 
per la llibertat del món 

PUBLIQUEM, avui, una nova llista de soldats 
apadrinats. És com segueix : 

Isidre Pons, fill de Barcelona, apadri
nat per X. — M. Fugier, del nort de França, per 
Manela R. Torres. — Edmond Lefresne, del nort 
de França, pel nen Pep Torres. — Pere Roca, per 
Maria Carreras. — Antoni Vallribera, pel doctor 
Jaume Peyrí. — Georges Vanovervelde, való, per 
la nena Rosa Torres.—Josep Xercavins, per Mar
celina D. d'Andreu. — Josep Teixidor, de Perpi
nyà, pel nen Alexandre Cardunets. — Francesc 
Figue, de Prats de Molló, per Josep Arrú. — Jo
sep Camsouline, de Calmeilles, per Amèrica Car
dunets.—Josep Giralt, del Rosselló, aTunisie, pel 
nen P. Carbó.—Gastón Delille, caporal, per Fran
cesc Rahola.—Lleó Byby, de Ceret, per Enric Do-
dero.— Edmond Pla, pel nen Pep Rolduà. 

A més, per a ésser enviades als voluntaris ca
talans que lluiten amb la França, el nostre amic 
R. C. i P. ens ha fet un donatiu de dotze bufan
des de llana. 

A la llista de subscripció que tenim oberta 
hem d'afegir-hi els següents donatius: 

Un Vilafranquí 2 ptes. 
Lluis G. Castellà . . . . 3 » 
Pere Casademont . . . 2 » 

Ascendint, per tant, ara, a la quantitat de 140,05. 
Segueix oberta la subscripció esmentada i se

guim recomanant a tots els nostres amics de Ca
talunya que hi contribueixin. 

A L V O L 
TOTS els diaris de Barcelona se n' han quei

xat moltes vegades. Això no vol dir, però, 
que fem mal fet en insistir-hi. Cal parlar-

ne, dels pobres que demanen caritat pels carrers 
de la ciutat. 

Per què la ciutat de Barcelona se n'ha de 
veure tan infestada de pobres? Aqueixa senzilla 
pregunta no se l'ha fet jamai l'Ajuntament. La 
veritat és que tampoc s'ha preguntat mai : per 
què tots els serveis municipals són l'expressió 
màxima de la deixadesa? La resposta és : perquè 
el ciutadà barceloní no estima la seva urb, per
què és egoista, perquè no se sent disposat al més 
lleu sacrifici per la ciutat, perquè no és un ciuta
dà a la moderna, ni sent veritable amor al prois-
me, i, com a totes les corporacions els represen
tants són un trasllat directe dels representats, 
per això els concellers municipals de Barcelona 
no posseeixen altres qualitats que els llurs repre
sentats i realitzen la funció municipal amb les 
greus tares de deficiencia que no poden amagar. 

L'austeritat ciutadana i la fortitut cívica no es 
coneixen a la Casa de la Ciutat. El voler de l'Ajun
tament no es veu enlloc, tant perquè l'Ajuntament 
de Barcelona no en té de voler, en ço que es re
fereix a la normalitat de la funció municipal, com 
perquè, si en tingués de voler, no sabria fer-lo 
valer, imposar-lo, en bé de la ciutat. 

En això dels pobres, seriosament, no se n' ha 
curat mai la corporació municipal. Els pobres 
que demanen cantat pels carrers de Barcelona 
tots són professionals, no són mai obrers sense 
feina, perquè els obrers sense feina són indivi
dualitats socials, i senten repulsió, en el llur no
ble orgull d' homes dignes, a pidolar, ço que és 
manifestació d' insuficiencia personal i de dege
neració social, de degradació per morbositat, car 
els pobres professionals, els viciosos, els agres
sius, són malalts que han necessitat de mesures 
especials per a atendre el llur estat de malaltia 
espiritual, o, al menys, de l'acció de certes mesu
res d'ordenació que impideixin el creixement i 
major desenrotlle del llur anormal psicologisme. 
Hi ha a saber que l'Estat hi té una gran culpa en 
tot això, car sense ordenacions generals que obli
guin a cada Municipi a atendre els seus pobres 
professionals és força dificultós poder actuar 
profitosament; més el problema s'agreuja fins a 
límits extraordinaris, si la deixadesa de l'Estat 
s'augmenta amb la incapacitat municipal. De ço 
que fa, o no fa, 1' Estat no ens interessa; ara, el 
Municipi sí cal estimular-lo a que es porti nor
malment. Una de les accions directes-indirectes 
que pot exercicir és la vigilancia, a Barcelona tan 
üeixada i abandonada, què és vergonyós que els 
ciutadans hagin d'adonar-se'n. Sort que les gents 
de Barcelona, per natural, són bones, que si no 
ho fossin, sortiríem a cataclisme per dia. I es 
parla de molt temps ençà de reorganització de la 
Guarda Urbana i de la Guarda Municipal, lss 
quals, ben organitzades, per a complir fins pura
ment civils, resoldrien, en gran part, el problema 
dels pobres professionals, i passa que, per misè
ries i egoismes i baixos interessos, no res s'ar
ranja, i el poc que hi ha es desarranja cada dia 
més, i Barcelona es converteix en un redolí de 
l'auca del món al revés. A totes les hores del dia 
i de la n't, no es troba, en grans extensions, molt 
grans, ni un agent municipal per a remei, i a la 
nit, segons es diu, hi han extensions urbanes tan 
grans com Sant Gervasi oa hi vigila, o no vigila, 
un únic guarda municipal. I així també passa 
que, de dia, als llocs i passeigs més concorreguts 
hi sónjBombrosos els professionals de la pobre
sa, els«esgraciats anormals socials, i no hi han 
ni pocs ni molts agents del Municipi, i a la nit, 
als llocs més solitaris tampoc hi ha cap mena de 
vigilancia, i hi han, però, professionals de la po
bresa perillosos, dels que intimiden i, si convé, 
agredeixen. 

El bon burgès barceloní no s' hi apura gaire, 
perquè ell a tots aqueixos «gandulots» i «culs de 
taverna» i «viciosos» els arranjaria amb «suc de 
bit de bou» o «xarop de freixe», sense saber, 
gran ignorant, que aqueix remeiar és egoista i 
senzill perquè no costa ni amor ni diners, i per 
això 17 juntament, que és representant séu, tam
poc s'hi amoïna, perquè pensa aiximateix, i no 
els dóna ni un batec d'amor, i tampoc els tracta 
cruelment per covardia, perquè tem la ira justa 
del bon poble, que no consentiria, em sembla, 
que, perquè els pobres professionals nodes tor

bessin el passejar dels adinerats, se'ls allunyés dels 
carrers de la ciutat amb la por de les llisades amb 
que la ciutat els obsequiés. 

Perquè s'ha de dir que, si ens queixem que 
rondin per la ciutat pobres professionals, no és 
pel que amoïnin als rics egoistes, que no han sa
but socialitzar-se ells ni socialitzar amb prudent 
mesura llur riquesa; ens en queixem, de primer, 
pels mateixos pobres professionals, els quals 
passen una vida d' horrors i degradacions, i pels 
sentiments de bellesa i bondat, que com a abs
tracció no poden ésser llevats del concepte nor
mal, d'una ciutat moderna qual espiritualitat, per 
tarada que sigui, l'hem de considerar posseint 
els atributs inseparables de les col·lectivitats lli-
beradores dels baixos sentiments humans i que 
viuen la vida plena, amorosa, pura i bona i ama
rada de bellesa dels temps nous de la humanitat. 

* * 

Rectificació: En Al vol, de la setmana passada, 
endreçat al senyor tinent d'alcalde del districte al 
que correspon la Granvía, en;re Passeig de Gracia 
i Plaça de Tetuàn, per erro del que aquestes rat
lles escriu, per confusió del Director de LA NACIÓ 
i per bons intents del caixista que composa 
aquesta Secció, sortí tan desfigurada l'expressió 
del lloc, on hi ha les anomalies que's delataven, 
que no era possible entendre-ho, i més, encare, 
si s'intentava comprovar-ho. 

El lloc veritable, és: Granvía Diagonal, troç 
que va del Passeig de Gracia al Passeig de Sant 
Joan, encreuament amb els carrers d'en Claris i 
Bruc. 

El bo és, segons m'ha dit un llegidor que anà 
a comprovar-ho, que l'errada del lloc, per ell no 
resulta tal errada, en el tal seti les antenes de ferre 
hi estan col·locades de tal faiçó, que justifiquen 
el queixar-se'n. 

m m 

La concessió del port franc 

Dijous al matí, els diaris de Barcelona publicaren 
paraules del governador civil, manifestant que, 
oficialment feia saber que, d'un moment a l'altre, 

el senyor Urzaiz, ministre d'Hisenda, posaría a la firma 
del cap de l'Estat un Reial Decret concedint a Barcelo
na el port franc, tal com el posseeix Càdiç. 

Els telegrames de Madrid diuen que l'Urzaiz fona
menta el séu determini en un senzill raonament: si el 
té Càdiç, per què no s'ha de concedir a Barcelona, el 
port de la qual és més important? 

Aquest raonament, que no vol dir res, cal confessar 
que a l'organització i administració de l'Estat espanyol 
és incontrovertible. Ha calgut, però, tot un canvi de 
política perquè un ministre hi basés la seva acció. 

Més, ara demanem que es fixin els nostres llegidors. 
El governador civil va dir també que aquesta concessió 
del port franc s'atorgava comptant amb que seria de
manat per alguna corporació de Barcelona, i com el 
port franc de Càdiç el sol·licità la Cambra de Comerç 
d'aquella ciutat, no res més natural que la Cambra de 
Comerç de Barcelona repeteixi la pidolació per la 
ciutat nostra. 

Vagin fixant-se. I com el governador té pressa en 
complaure Barcelona, a l'hora que va donar la gran 
nova, va dir també que la Cambra de Comerç ja tenia 
tots els documents necessaris a punt per enviar-los a 
Madrid, i que ell, per anar més depressa—d'aixo se'n 
diu ésser diligent —n'hi enviaria tot s.'guit, a Madrid, 
és clar, un extensíssim extret telegràfic. 

Ho veuen ara? Es veu que la Cambra de Comerç 
ho tenia tot a punt per a no fer esperar en el moment 
que el ministre d'Hisenda es decidís a publicar el Reial 
Decret concedint el port franc. Es dir, que tot tixò ens 
ha sorprès a nosaltres, però a la Cambra de Comerç, no. 

Hom pensa tot seguit amb l'abolició de la Llengua 
Catalana en les ensenyances que dóna la Cambra i en 
la reserva absoluta per la Cambra observada malgrat 
totes les incitacions, i en la passivitat completa de La 
Veu de Catalunya i dels elements regionalistes, en 
aquests instants que cal laborar més que mai per la 
intangibiütat del nostre idioma. 

Però els interessos materials tiren molt. Han pogut 
més ells que el manteniment de la Llengun Catalana 
en el sí de la Cambra de Comerç? 
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Els HlMtiris c i tá is 9 Franca 
CADA un dels catalans que, allà, lluny, entre 

les boires, neus i pluja, es baten per la 
gran ideología—tan gran, que molts no 

arriben a capir-la, i els quals, els senyors Esteve 
de nostra terra, migrats de cervell, la bona gent, 
són, sense donar-se'n compte, causa de la postra
do de Catalunya, i els quals és dificilíssim que 
arribin a concebir, tampoc, perquè un home ofe
reix l'energia, la vida, en l'ara de l'ideal de la 1 li— 
beració dels homes i de les nacionalitats—saben 
que la ocasió del moment històric d'ara és única. 
Considerant aquest cas singularment crític i no 
sabent, però, com es presentarien els aveniments 
en l'abnegada empresa, precisament quan per als 
al·liats la lluita era adversa, aleshores s' incorpo
raren als exèrcits que defensaven la justicia de la 
humanitat ofesa. Escolteu a un d'ells, en Josep 
Xercavins, de Sabadell, ferit, el 9 de Maig, a la 
batalla més interessant a que han pres part, en la 
qual tots posaren de manifest el particular esforç 
de que eren capaços, causant l'admiració de tots 
els altres soldats vells, els quals s'hi senten atrets. 
En Josep Xercavins, doncs, rebé una ferida pene
trant al pit, amb fractura d'una clavícula, un pul
mó atravessat, amb força purulencia, i encare pot 
dir-se que no està curat del tot. Al caure ferit, no 
havent pogut portar el sac, tot quedà damunt del 
camp de batalla, fins el carnet de ruta on hi tenia 
anotats els fets no heroics — diu ell —, sinó dels 
més corrents, en que han pres part; i deixà el ba
gatge no creient ésser ferit i esperant retrobar-lo 
més tard; emperò, després d'un atac tan violent, 
tot quedà com pot suposar-se. I escolteu ço que 
diu en Xercavins, un soldat com un almogàver : 
«Al veure, a LA NACIÓ, l'encoraíjadora campanya 
que feu, he experimentat una gran satisfacció, i, 
com jo, tots els que hem lluitat i els que lluiten 
encare; veiem que els nostres germans de Cata
lunya es recorden de nosaltres i podem continuar 
aquí, comptant amb vostra cooperació moral... 
EI primer fet en que vàreig pendre part, encare 
que de secundaria importancia, em quedà imprès 
a la imaginació, puix era per a mi una cosa nova. 
Era el 8 de Novembre del 1914 i feia quinze dies 
que estàvem a les trinxeres-abrics constrtiides al 
peu del canal de La Marne, a dos kilòmetres de 
les trinxeres dels boches; eren trinxeres de re
pòs i esperàvem d'un moment a l'altre entrar en 
acció. El fret era viu, el canal estava glaçat: els 
aficionats a patinar podien dedicar-s'hi de ple, i, 
a pesar de les sabates ferrades, alguns s' hi arris
caren : tot era bò per a escalfar-se, car per a evi
tar-nos les congestions no ens permeteren fer foc. 
De tant en tant, ens arribava un obús, sense con
trariar-nos, però; puix hi estàvem acostumats. 
Durant la nit, podíem dormir tranquils, encare 
que sense treure'ns ni les sabates, tot a punt de 
toc de corneta. Els guaites guardaven els camins 
dels voltants, per a sorpendre els espies que po
guessin atançar-se a saber on ens trobàvem. La nit 
del 8 al 9 — Novembre 1914 — fórem despertats 
per una violenta descàrrega d' artillería i infante
ria; rebérem ordre d'estar a punt, i primer cre
guérem que era una falsa alarma, com havia pas
sat dues nits abans; de totes maneres, tot el ba.a-
lló C*** estigué a punt en menys de dèu minuts; 
durant uns moments, tot eren corredices cap a la 
cuina, a cercar-hi els estrès que cada home porta 
damunt del sac. Un cop formats per companyies 
i seccions, ens proveeixen de queviures i conser
ves per a tres dies i ens omplen el «bidon» de vi. 
Tres mots del capità de cada companyia, i al foc! 
Avançaven per seccions de seixanta homes i a la 
distancia de dos-cents metres unes de les altres; 
férem més d'una hora de camí a través dels «bo-
yaux» tortuosos, havent d'aturar-nos sovint per a 
esquivar la pluja d'obusos que queia sobre els 

camins. Els boches volien evitar que els refor
ços arribessin a ajudar als que estaven a la linia 
de foc. El punt més perillós fou el travessar una 
carretera on no hi havien encare passadiços so
terranis. Els alemanys estaven atrinxerats a uns 
cinq-cents metres, al peu d'un bosc—«bois des 
zouaves»—, nomenat així per haver-lo pres per 
assalt els zuaus, pocs dies més tard, com ja s'ex
plicarà més avall. A l'atravessar, doncs, la carre
tera, havíem de passar un a un, i a quatre mans, 
i posant-nos el sac al costat dret del cap; prou 
ens semblava que hi quedaríem tots sobre el 
camí, de tant que les metralladores dels prus
sians disparaven. Per a acabar-ho d'arranjar, els 
fuets lluminosos dels boches ens enlluernaven 
a cada moment; emperò si érem novells al foc, 
podeu creure que tots ens portàrem amb una 
serenitat extraordinaria: cada vegada que un fuet 
era enlaire, si un home atravessava la carretera, 
restava immòbil, i així evitàvem que els enemics 
s'adonessin de que érem allí. D'aquesta manera, 
passà tota la companyia C 2, de la qual jo for
mava part; les altres companyies passaren per 
diferents indrets no menys arriscats. Tot seguit, 
ens dirigírem capa un «boyau» molt estret, on 
prenguérem halè. Recordo que nostre capità di
gué, en tò breu: «Faites l'appel des hommes.» 
I, quan, pocs moments després, els caps de sec
ció i de mitja-secció passaren llista, respongue
ren: «Manque personne>, tots respiràrem sa
tisfets : ens semblava impossible que no hi man
qués ningú. Per dissort, no passà molt temps, 
però, sense haver-hi víctimes : poques hores des
prés, els voluntaris catalans vessaven llur sang!... 
Eren, poc més, poc menys, les quatre de la mati
nada quan arribàvem a les trinxeres de primera 
linia, on una companyia d'infanteria de colonials 
—marsuins—se defensaven com a lleons, i, a pe
sar dels atacs dels enemics, del nombre incalcu
lable d' obusos que queien damunt d' aquesta 
trinxera, la qual era a uns cinquanta metres de 
les del davant, i a pesar d' haver estat destroça-
des les tres metralladores pel foc prussià, els 
marsuins no reculaven. Com si fos fet exprés, al 
moment d'arribar nosaltres, els boches sortiren 
de les trinxeres per a efectuar un altre atac; però 
nosaltres no els esperàrem a peu ferm, sinó que, 
sortint també de les trinxeres, els atacàrem a ells; 
i s'ho esperaven tan poc veure sortir una sem
blant colla d'homes decidits, que alguns es ren
diren immediatament i altres recularen, perse
guint-los nosaltres fins a les trinxeres, sense tras
passaries, però, perquè no érem preparats per a 
pendre l'ofensiva. La primera víctima de la com
panyia fou el lloctinent Max Doumic, un brau 
lluitador de 52 anys; era el cap de la meva sec
ció i tots l'estimàvem com a un pare. Voluntari, 
encare que francès, car per l'edat era lliure de 
tot servei militar, deixà la tranquilitat de la llar 
per a anar a defensar la llibertat de la França... 
Caigué al sortir de la trinxera : una baia li atra-
vessà el coll. Dos soldats polonesos foren ferits 
lleument, i un català, el nom del qual no recor
do, que estava a la primera companyia, fou atra
vessat d'una espatlla per una bala també. Crec 
que fou el primer català ferit aquest dia. Mo
ments després tornàvem a entrar en nostres trin
xeres i començàrem a preparar-nos per a quedar 
novament a la defensiva, car era de creure que 
els boches no es donarien per convençuts i tor
narien a atacar; emperò durant tot el dia no ens 
destorbaren, i els heroics marsuins pogueren 
descansar mentre nosaltres estàvem a l'aguait... 
Ens semblà molt senzill tot això, i d'un cop s'es-
vairen els conceptes fantàstics que imaginàvem 
de ço que era un atac; de totes maneres, en atacs 
successius reférem quelcom les opinions... Quan 
diguérem als marsuins que era la primera volta 
que entràvem en foc, es sorprengueren i declara
ren que creien que érem els vells legionaris de 

l'Àfrica... El comandant dels marsuins, qui fou 
greument ferit aquest dia, c;uan, dos mesos des
prés, tornà a ocupar el lloc séu de combat, amb 
el grau de colonel, ens expressà llur satisfacció 
per la conducta nostra en l'atac del 9 de Novem
bre —1914.— La nit d'aquell dia que esperàvem 
el contra-atac la passàrem tranquilament; només 
els boches continuaven disparant els fusells, però 
sense destorbar-nos del treball de reconstruiries 
trinxeres, i al dia següent eren talment una forta
lesa, des de la qual podíem rebre'ls dignament; 
en tota la nit, no paràrem, ni un sol moment, de 
treballar, fent les rases més profondes i posant 
filats d'espí al davant... De bon matí, fórem sor
presos, agradosament, per una racció de cafè ben 
calentó!... Feia trenta horas que no havíem dor
mit i aprop de quaranta que no havíem menjat... 
Eren els territorials, que s'havien encarregat de 
preparar aquesta «corvèe», la qual fou molt ben 
rebuda. De totes maneres, no havíem pas acabat; 
fins a les dèu de la nit, ens quedàrem allí; els 
marsuins retornaren, i encare més nombrosos. 
Nosaltres ens entomàrem, i ens crèiem que érem 
destinats al punt del qual havíem vingut; més no 
fou així. Després de quatre hores de marxa sen
se trobar cap obstacle, arribàrem a les noves po
sicions a les quals érem destinats efectivament; 
allí devíem rellevar un altre batalló de marsuins, 
el qual devia anar al nort de Flandres, on les ba
talles, aleshores, eren violentíssimes. Els autobu
sos estaven esperant-nos a cinq-cents metres de 
les trinxeres. Prop de sis mesos estiguérem allí, 
i moltes vegades, estant treballant en el perfec
cionament de les dependències de les trinxeres 
o en fer-ne de noves, tinguérem de deixar el pi
cot pel fusell; i és que en aquesta guerra el picot 
o el fusell no poden deixar-se mai de les mans... 
Per a termenar 1' explicació dels fets del dia 9 de 
Novembre del 1914, diré que, al fer la guardia, 
de seixanta homes, n'hi havien quinze que esta
ven a 1' aguait; així, les fadigues eren repartides 
entre tots, alternativament. Jo recordo, no obs
tant, que, de tres a cinq de la matinada, se'm tan
caven les parpelles, car feia cinquanta hores que 
no havia dormit gens, i el café del dia abans era 
la única cosa calenta de menjar que havíem pres 
des de feia seixanta hores... Era l'entusiasme, la 
plena consciència del compliment d'un deure sa-
cratíssim que volenterosament ens havíem impo
sat, ço que mantenia 1' ànirn de tots nosaltres...» 

Així parlen els catalans que lluiten, en terres 
franceses, per la lliberació de les nacionalitats... 

ARNAU DE VILANOVA 

m m 
Unió Catalanista 

Secció oficial 

JA ha sortit la segona fulla, corresponent al 
mes actual, de les que, amb el títol Llegiu, 
edita la Comissió Permanent de Propa

ganda de la Unió Catalanista. 
L' esmentada fulla, deguda a la ploma del 

Dr. Martí i Julià, poden passar-la a recollir tots 
els protectors i els que desitgin ser-ho, a la Unió 
Catalanista en les hores d'oficina. 

La Gaseta de la Unió Catalanista, que fins 
ara s' havia publicat mensualment, per acord de 
la Junta Permanent, serà publicada, d'aquí en 
avant, a les planes de Renaixement. 

A. Mercader 

EL CRISTIANISME COM fi liífiflCIO 
Preu : 2 ,50 pessetes 

En venda en aqiiesta Administració : Canuda, 14, pral. 
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Buenos Aires 

HAURÍEM de consagrar tota una crònica i ben 
extensa en lloança d' un gran esdeveni
ment hagut en la nostra vida col·lectiva; 

però les feixugues labors diàries del viure ame
ricà no ens concedeixen un parèntesi per a do
nar esplai a l'esperit i glorificar el gest patriòtic 
que aquest fet representa. És el cas de tenir aquí, 
a Buenos Aires mateix, al cor de la gran urb ba
bilònica, una excel·lent companyia dramàtica ca
talana actuant en l'amorosa i ferma parla de la 
dolça Catalunya. 

I dic això, perquè molt sovint les companyies 
dramàtiques catalanes que arreu actuen represen
ten les obres en castellà. 

No : aquí són catalans els artistes, les obres 
i !' idioma en que aquells interpreten aquestes. 
Tot és català. Talment com si ens trobéssim en 
aquelles vetlles memorables del Romea, en els 
bons temps del Teatre català. 

I és molt més significatiu això, per quant els 
catalans d'Amèrica veiem amb dolor que a Bar
celona, a la capital de Catalunya, i en mig de les 
explosions d'entusiasme patriòtic d'ara, no pot 
sostenir-se una temporada de Teatre nacional. 

Nosaltres, en canvi, lluny de la patria esti
mada, en mig d'un cosmopolitisme insà i absor
bent i en una ciutat febril i prosaica, podem fruir 
les obres dels comediògrafs de la nostra terra. 

J>a fa dies, que actúa en el gran teatre Buenos 
Aires una companyia dramàtica catalana, les pri
meres figures de la qual són la notabilíssima ac
triu Carme Jarque i els excel·lents actors Domè
nech, Ros i Morató, protegida pel Casal Català, 
el Centre Balear, el Círcol Valencià i el Centre 
Català. 

Les produccions fins ara posades en escena 
són les següents : Les joies de la Roser — obra 
representada en funció d' honor al gran Frederic 
Soler (a) Serafí Pitarra —, Toreros d'hivern, El 
cor del poble, El castell dels tres dragons, Els 
Jocs Florals de Camprosa, Gent de platja, L' hé
roe, Terra baixa, Misteri de dolor, i altres, anti
gues i modernes, essent totes vistes i escoltades 
amb atenció i simpatia. 

Ja no es tracta d'una producció teatral cata
lana, bandejant a' món les esquisides manifesta
cions de la nostra dramàtica, traduida a un idio
ma diferent; ja és quelcom més el que triomfa 
d'una faiçó esplèndida davant d'un auditori ex
traordinàriament heterogeni: és el verb de la pa
tria mostrant sa potencialitat i bellesa com a llen
gua viva; és la catalana parla, que avança i s'ex
pandeix; és l'esperit de Catalunya, que vola lliu
rement, cercant horitzons... 

La Premsa argentina, interessada, temps ha, 
per l'evolució cultural de Catalunya, ha acollit 
amb entusiasme aquesta nova manifestació de 
plena vida, glosant diàriament en les seves pàgi
nes les obres representades. Així, veiem rotatius 
de la importancia de La Nación omplint colum
nes per a donar compte de les obres catalanes 
posades en escena i fent grans elogis de la nos
tra dramaturgia. 

* * 
A l'objecte de donar més significació a les 

festes de les lletres catalanes, l'Agrupació de 
Propaganda Catalana prengué la iniciativa ue 
publicar una Revista — número únic — el dia 
dels Jocs Florals. 

L' esforç de la novella entitat del Casal s' ha 
vist regonegut per la nostra col·lectivitat, que 
ha donat a la publicació la importancia que es 
mereix, per la presentació esplèndida i la varia
ció de temes en els treballs insertats. 

A més d'una notable informació gràfica, el 
número aquest conté col·laboració dels poetes, 
comediògrafs i escriptors següents : Teodor Ba
nús i Grau, Josep Torras i Bages, LI. Subiracs 
i Cunill, Antoni de P. Aleu, Carles de Fortuny, 
Àngel Boixader, J. Termes i Vilaplana. J. Ale
many i Bon-às, D. Maní i Julià, Faust Casals 
i Bové, Joan B. Lloncli, Ignasi Iglesias, Mossèn 
jascinte Verdaguer, Joan Maragall i el que això 
escriu. 

H. NADAL I MALLOL 
Buenos Aires 30 De embre 1915 

ÍH 

GUAITA 
A> H Maura, el gran amic dels nostres re-
\^y gionalistes, amb la seva lletra com a pre

sident de /' Academia de la Lengua Es
pañola, demanant al Ministre d'Instrucció Pú
blica d'Espanya la restricció, la persecució de 
l'ús del català—de fet és així —, ha posat al 
descobert una vegada més l'estimació que els 
catalans ens hem guanyat entre els polítics 
espanyols i els que els rodegen. 

Després d'una dotzena d'anys d'interven
ció en la política espanyola pels regionalistes 
primer i junt amb els nomenats nacionalistes 
republicans més tard, estan con si mai hi ha
guessin intervingut, o sia en el cas d'ésser ab
solutament inconegudes, o quan menys incom
preses, les aspiracions de Catalunya davant 
d'Espanya, centralista abans, ara, i, segons se 
va veient, centralista per a sempre. 

De què ha servit la claudicació nacionalis
ta dels dits nacionalistes republicans, si no 
havien d'amansir, per poc que fos, la ra-
biositat antinacionalista, anticatalana, dels 
nomenats radicals? 

Què ha resultat d'aquella conquesta d'Es-
panva que tant anunciaren els regionalistes, 
sacrificant amb aquella acció tota idealitat 
patriótica, arribant fins a bofetejar a uns 
quants joves que s'atreviren a cantar <Els Se
gadors • en un acte de la Lliga Regionalista ? 

Tots els fets, tant els d'ara com els pas
sats, denuncien la política espanyola com a 
essencialment centralitzadora, car en el mo
ment actual i referint-se a la lletra d'en Maura, 
el Director de Primera ensenyança espanyo
la, avançant-se al séu superior, el Ministre 
del ram, ja ens fa sabedors de la voluntat tira-
nitzadora que els guia, essent desconeixedor 
que el nostre idioma natural, de raó, de dret i 
de justicia, és el català i no cap altre. Ens 
proven, ademés, amb aqueix senyor Royo Villa-
nova, un desconeixement absolut del dret 
humà, car ha fet aplicació d'una conveniencia 
centralista, unitaria, damunt la més natural 
manifestació del dret, com ho és l'ús del propi 
idioma. 

Prescindint ja de comentariar aquell tòpic 
vulgar, propi d'ignorants, d'analfabets, quali
ficant de dialecto el nostre idioma, tots els ar
guments aduits pels polítics espanyols són de
mostració clara de la ineficacia de l'acció polí
tica regionalista, car no havent lograt res d'un 
relatiu valor, no ha tampoc pogut lograr ni 
que ens tinguin un poc de respecte. 

Als regionalistes, empro, properes unes 
eleccions, els vé molt bé el tema. A la Lliga 
Regionalista saben que les zones neutrals ja 
les han explotat prou i massa, i els mansuets 
catalanistes que entusiasmats anaren a la 
manifestació i Assamblea del 10 Octubre, ara 
no els creurien. 

Ço essencial és que votin en les eleccions 
properes; després prescindiran de la Llengua 
Catalana i del que els convingui, com han fet 
sempre, i seran bons amics d'en Maura, d'en 
Lerroux, d'en Romanones i de qui els sembli 
millor. 

I seguirà en marxa la conquesta d' Es
panya!... — F. 

Els conflictes socials 
LES mesures coercitives i les arbitrarietats 

que, d'acord amb la burgesia, exerceix 
l'autoritat, a Barcelona, des del comença

ment dels conflictes actuals, han forçat als obrtrs 
a acceptar les formes d' arranjament que els bur
gesos els han proposat, en lloc de les que ells te
nien presentades. Això és : han cons* guit lts mi
llores que els explotadors respectius els han vol
gut atorgar i no les que ells en llurs bases dema
naven. Ço que havia d' ésser per a atenuar la si
tuació penosa dels obrers nostres ha estat per a 
humiliar-los, amb el caràcter d'almoina. I és que 
ha esdevingut anacrònic, això de demanar, avui 
dia. Més, no cantin, però, victoria els explota
dors del treball dels homes, perquè si circums
tancialment han transigit, ara, els obrers, no és 
per manca de dignitat, no : si els oficis que esta
ven en vaga i han tornat al treball transigint ¿mb 
els capritxosos arranjaments patronals han cedit 
ha estat per tolerancia conscient i digna, no per 
feblesa en cap concepte. És que l'obrer nostre, 
l'obrer català, pot donar lliçons de tolerancia i de 
dignitat social i humana a tots els patrons plegats, 
i, en els presents confictes, ha aprofitat l'ocasió, 
per a demostrar-ho. Ara manca que els burgesos 
aprofitin l'exemple... 

Com ja havíem anunciat, la setmana passada 
tingué lloc una reunió general dels obrers barbers 
de Sant Andreu, Santa Eulària i La Sagrera, per 
a parlar del curs de la vaga i, ensems, iractar de 
la necessitat urgentíssima d'instal·lar les barbe
ries col·lectives amb les condicions necessàries 
per a començar a ésser administrades per les so
cietats de resistencia i cooperatives. Definitiva
ment, pot donar-se com a fet el projecte, temps 
ha perseguit pels obrers barbers d' aquestes bar
riades. La instal·lació de barberies col·lectives 
baix el patronatge administratiu de les societats 
obreres és una tasca de les que més profit poden 
donar, puix ensems que els obrers ne rebran els 
beneficis materials, podran, aquests establiments 
col·lectius, servir d'escola per al perfeccionament 
professional. Els obrers, veient que els patrons 
aguanten el punt de mantenir la paraula —llegei-
gi's el dipòsit que, en metàl·lic, tenen fet —, han 
acordat persistir en llur actitut enèrgica, no es
tant disposats a sucumbir, ni molt menys. Els pa
trons, així com abans de la vaga concedien quel
com als obrers, ara han allargat la jornada dels 
dies de festa mitja hora més encare. Davant d'a
questes arbitrarietats, que no haurien d'ésser ni 
imaginades en els nostres temps, no és estrany 
que els obrers també persisteixin en l'actitut de 
digna resistencia adoptada darrerament. 

Els llantiers, courers i llauners es reuniren, el 
passat diumenge, acordant que llurs bases que
dessin modificades demanant un 25 per 100, com 
a augment general, i cinc pessetes com a jornal 
mínim per als obrers que es lloguin finida la vaga. 
Aquest acord és presentat particularment, car no 
volen, els patrons, regonèixer el Sindicat obrer, 
i sembla que, per ara, van firmant, posant-se a 
treballar, tot seguit, en aquestes cases. 

Dels fumistes i similars són molts els que han 
tornat al treball, havent aconseguit, només, un 
15 per 100. 

Poden exceptuar-se dels similars d'aquests, 
els obrers en portes d'acer ondulades, els quals 
continuen en vaga total. 

Els f undidors i constructors mecànics seguei
xen en vaga també, no essent certa la noticia de 
que la qua i totalitat d'aquests obrers treballes
sin, com ho feu públic la Premsa diaria burgesa 
i pessetera. Fins molts dels esquirols que en dis
tintes cases treballaven han plegat. A les cases 
que han firmat, les quals passen de cinquanta, sí 
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que s'hi treballa. I cal dir, també, que més de qua-
trecents obrers fundidors, constructors mecànics, 
fumistes i similars, han emigrat, sense esperar a 
que els senyors amos els fecin una gracia de ca
ritat. Això, la Premsa pesseters no ho ha dit pas. 

Dijous, a la nit, degué tenir lloc el míting que 
els metal·lúrgics tenien anunciat pera explicar el 
curs de la vaga. 

El conflicte dels flequers ha quedat solucio
nat, havent firmar, els patrons, unes bases en les 
quals, a més de consignar-s'hi que devien tornar 
al treball, a totes les cases, els mateixos ebrers 
que hi havien abans de la vaga, hi figura l'aug
ment d'una pesseta setmanal als palers, 1,50 als 
mestres de màquines, o caps de pastera, i dues 
pessetes als ajudants. 

A pesar d' haver convingut amb el Governa
dor que tots els obrers empresonats serien posats 
en llibertat immediatament, aquell no ha complert, 
del tot, ni molt menys, ço que havia promès, car 
són molts, encare, els que no han sortit lliures. 

El passat dimecres es reuniren amb el Go
vernador els patrons embaladors, els quals expo
saren que solament podien concedir un augment 
de 0,25 pessetes, i encara a qui se'l guanyés, a 
ço que els obrers contestaren que mantenien la 
demanda feta del 20 per 100 d'augment i que ja 
eren moltes les cases que 1' havien firmat. El di
jous devien celebrar un míting, per a comunicar-
ho als demés companys i persistir en la vaga fins 
a conseguir totalment ço que demanen. 

Al míting que celebraren els paletes, el pas
sat dimecres, s'acordà continuar la vaga fins a 
guanyar-la definitivament. 

Els metal·lúrgics de Mataró segueixen la vaga 
amb el mateix entusiasme, a pesar de que fa cinc 
setmanes que dura, no valent-hi les coaccions ni 
els empresonaments de que les autoritats els fan 
víctimes, trobant-se disposats a lluitar fins a as
solir el triomf de les demandes fetes. Com a de
mostració de les pressions i violències de que ara 
hem fet esment, hem rebut una comunicació del 
Sindicat d' Obrers Metal·lúrgics de Mataró, pro
testant de la conducta que segueixen les autori
tats. Per haver arribat tard, no la publiquem en 
aquest número. 

ELS DEPENDENTS DE COMERÇ 

A la sala d' actes del Centre de Dependents 
del Comerç i de la Industria s'efectuà, divendres 
passat, l'anunciat míting pro-salaris. Presidí en 
Puig i Esteve, qui obri l'acte amb un breu parla
ment. Tot seguit, feren ús de la paraula, per la 
Secció Permanent de Relació i Treball, en Pala; 
pels dependents de a l'engròs, nostre company 
Roig i Trius; pels dependents d' escriptori, en 
Presas; pels dependents de Banca i Borsa, el 
company Madrid; en Feliu i Codina, de la Secció 
P. de R. i T.; pels dependents de ferreteria, en 
Calmet. Resumí els discursos en Puig i Esteve, 
i es llegiren les conclusions pro-salaris, essent 
aprovades per aclamació. El secretari llegí les 
adhesions, donant-se per acabat l'acte en mig del 
més gran entusiasme. 

D (H 

R E N A I X E M E N T 

El número d 'avui conté el següent sumari: 

L'eternitat de l'idioma. -Esguards, per Maig.= 
Els Museus d'art comarcals, per R. Giralt i Ca-
sadesús.=£/ nostre deure social, per Maurici 
Maeterlinck.=P/ae/- matinal, per Jaume Mau
rici. = Les veus imprecises que plau escoltar, 
per C.=£/ carbó, per F. RoselI.=£/ primer saló 
d'humoristes, per J. P. i R.=El doctor Torras i 

Bages.=Noticiari. 

NOVES 
L} A. P. de 1' E. C. ha cursat el següent 

telegrama : 

Antoni Maura.—President Academia 
Llengua Castellana.—Lealtad, 18. Madrid. 

L'Associació Protectora de l'Ensenyança Ca
talana protesta enèrgicament de la vostra exci
tació al Govern sobre la imposició de la llengua 
castellana com a única utilitzable en les tscoles, 
per entendre que, sobre totes les lleis escrites, 
hi han les lleis naturals que preceptúen es dongui 
l'ensenyança en cada país en la llengua del ma
teix.—President, F»lguera i Duran. 

Són moltes les entitats catalanes que, amb 
aquest mateix motiu, han enviat telegrames a 
aquell senyor. Es diu, a més, que els estudiants 
de la Facultat de Medicina projecten realitzar un 
grandiós míting de protesta contra t Is atacs infe-
rits a la llengua catalana per en Maura i la Prem
sa madrilenya. 

* * * 

En la Junta general ordinaria que la societat 
cultural Orfeó Gracienc celebrà el dia 30 del 
prop-passat Janer amb nombrosa concurrencia de 
socis, després d'aprovar-se l'acta de la Junta ge
neral anterior i l'Estat de comptes, tractar-se 
!' assumptes generals i llegir-se la Memoria, de 
a qual es desprengué la molta i profitosa tasca 

artística, patriòtica i social feta durant l'any 1915, 
es procedí a la renovació de la Junta Directiva, 
la qual quedà formada de la manera següent: 

President, Joan Santgenís.—Vice-President, 
Eduard Montfort. — Secretari, Ramón Mercadé. 
— Vice-Secretari, Josep Bretau. — Tresorer, 
Francesc de Riu. — Comptador, Lluís Romén.— 
Arxiver, Jaume Argany. — Vocal Primer, Joan 
Centellas. — Vocal Segon, Jaume Vives. 

L'Associació Excursionista Avant, en sessió 
general ordinaria, ha elegit llur Consell Directiu 
en la forma següent : 

President, Antoni Clot; Vice-President, Bar
tomeu Baixarías; Secretari, Frederic Gaspar; 
Vice-Secretari, Valer Ejarque; Tresorer, Fran
cesc Salas; Comptador, Josep Fuster; Bibliote
cari, Enric Fontiguell; Vocals : Manuel Lamarca 
i Emili Tarragó. 

* 
* * 

Entre la classe escolar superior de Barcelona 
s'està constituint un agrupament per a expandir 
la ideologia nacionalista. Es nomenarà Joveutut 
Escolar Nacionalista i aplegarà en el séu sí als 
estudiants fills de totes les antigües nacionali
tats ibèriques que aspirin a la reivindicació de la 
patria llur. 

* 
* * 

En la reunió que celebrà, diumenge passat, el 
Casal Catalanista del Poble Sec, resultà elegida, 
per aclamació, la Junta Directiva següent: 

President, J. Llovet.—Vice-President, J. Ma-
soni. — Secretari, A. Mareé. —Vice-Secretari, 
J. Blanch. —Tresorer, B. Freixa. — Comptador, 
J. M.a Morell. —Vocals : A. Sánchez, F. Benza-
reli i S. Trullas. 

* 
* * 

L' hostatge social i les Escoles del Centre 
Republicà Català Sang Nova han quedat instal-
lats al carrer del Concell de Cent, 18. 

La Junta Directiva de la mentada entitat ha 
quedat constituida com segueix : 

President, Lluís Padró. — Vice-President, B. 
Vallès. — Secretari, Marian Sarubé. — Vice-Se
cretari, Joan Roura. — Tresorer, Joan Pons. — 
Comptador, Eduard Vendrell. — Bibliotecari, 

Joan Feliu. — Vocals : Joan Salom, Genis Vega-
llo, Manel Casanovas, Antoni Vidal. 

* * 

Demà, diumenge, a les quatre de la tarde, a 
1' Orfeó de Sans, carrer d' en Galileu, 40, tindrà 
lloc una selecta audició de sardanes, a càrrec de 
la cobla Barcino. 

* * 

A la ciutat de Mataró, on residia, morí, dies 
endarrera, el nostre col·laborador E. Montferrer 
i Noè. Nosaltres, que ens consideràvem bons 
amics d'en Montferrer i que en la nostra curta, 
però efusiva amistat, puguérem convènce'ns de 
la ferma voluntat que l'animava, hem de fer cons
tar el nostre condol per una tan lamentable pèr
dua. Ben jove era en Montferrer, però, rublerta 
la seva ànima d' ansies liberadores, dedicà tota 
aquella voluntat que posseía a la propagació del 
socialisme, i, esperit aimant de les renovacions 
ideològiques que era, no pogué sotstreure's de 
la influencia nacionalista i, espontàniament, va 
fer, des d'aqnestes planes, professió del séu na
cionalisme. Des d'allavors l'havíem considerat 
amic nostre i és com a fraternal amic que ara 
plorem la seva pèrdua. 

* * 

L'ex-tinent d'Alcalde del districte vuitè i ex-
president de l'Orfeó Gracienc, en Martí Matons 
i Bofill, donarà, a prec de varis amics, una con
ferencia sobre: «Assumptes d'Administració Mu
nicipal», demà, diumenge, a dos quarts de cinc 
de la tarde, en el saló d'actes de dit Orfeó, Sal
merón, 87, principal. 

* 
* * 

A les dèu d'aquest vespre tindrà lloc en l'A
teneu Enciclopèdic Popular, una conferencia a 
càrrec del President del mateix, en Manel Ainaud, 
el qual explicarà l'origen i desenrotlle de la cam
panya que aquella entitat inicia per ial d'interes
sar a totes les classes populars d'aquesta ciutat 
en la solució dels problemes relacionats amb l'e
dificació de locals destinats a les escoles públi
ques de Barcelona. 

* * 
Elements valiosíssims del Casal Catalanista 

del districte II estan treballant activament per a 
constituir una Joventut Catalanista que actui com 
a secció política d'aquest ferm baluart de la 
«Unió Catalanista». 

* 
Complint la bona tasca que amb tanta energia 

s'ha emprès la Secció d'Excursions i Visites del 
«Grop Artístic Estudi» ha projectat per demà, 
diumenge, una excursió al Turó de Moneada, a 
la qual hi convida a tothom. 

Lloc de reunió: a les 7 del matí a l'estació del 
Nort. Retorn per Sant Andreu, al mig dia. Cal 
portar-se esmorzar. Presupost: 60 cèntims. 

m n 
CORRESPONDENCIA 

R. R.—Mataró: Ja s'han enviat els números que indica, mercès, 
esperem itinerari.=J. A.-Bellcaire: Ens ha visitat l'amic trasme-
tent-nos encàrrec, conforme.—A. B. i j . ~ Ciutat: Mirarem de publi-
car-lo.^D. C. i V.—Ciutat: Per no esser-nos possible publicar-lo 
en el present número, pot disposar-ne.=J. F. i R.—Bellcaire: Ja li 
publicarem.=P. J, y R.—Ciutat: Està molt bé. Li agraïm. 

• • 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 C.*, S. en C. — Mallorca, 257 bi 
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