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P ER tal d'interessar a tots els estaments 
populars d'aquesta ciutat en la solució 
dels problemes relacionats amb l'edifi

cació de locals destinats a escoles públiques 
de Barcelona, l'Ateneu Enciclopèdic Popular 
ha iniciat una campanya que a nosaltres .ens 
apar excel·lent i que ens plauria força veure 
com assoleix tot l'èxit de què és mereixedora, 
no solament per la importancia que en sí en
tranya, sinó que, també, pel segell d'alta civil-
tat que reportaría a la ciutat nostra l'adopció, 
per part dels organismes a qui correspon in
teressar-se per embellir el sistema pedagògic a 
què els infants estan subjectes, de mesures 
pràctiques i acords decissius encaminats a 
transformar en belles i higièniques totes les 
escoles que en el nostre poble, avui, no es
campen, entre els infants, res més que mals 
records per al dia que, arribats a la maduresa 
de la vida, fan memoria de que en la seva in
fantesa eren reclosos durant hores i més hores, 
llargues i inacabables, en locals impregnats de 
foscor i de tristesa... 

Més, aquest sol aspecte de la campanya 
totjust iniciada, amb tot i ésser molt important, 
és incomplet, li manca quelcom que, en do
nar-li un camp d' acció més ample, més 
extens, assoliria una major importancia i, per 
tant, foren més productius els resultats que el 
nostre poble podria heure'n. 

Així, per exemple, ens agradaria veure, a 
nosaltres, com es relliga aquest problema de 
bellesa externa que el preocupar-se de l'edifi
cació escolar suposa amb aquell altre proble
ma d'utilitat pedagògica que representa el 
preocupar-se per tal que en les escoles hi 
siguin donades, als infants, les nocions educa
tives en la llengua del país on aquelles escoles 
s'erigeixen. 

Ha d'ésser, també, un problema educatiu, 
digne d'atreure l'atenció de tots aquells que 
per les qüestions pedagògiques vulguin pre
ocupar-se, l'adopció d'una franca actitut re
formadora d' aquells sistemes d' ensenya
ment que encare involucrin lesvellesqüestions 
religioses en els sistemes educatius posats en 
pràctica a les escoles, les quals haurien d' és

ser sagrat refugi de serenitat i de tolerancia. 
I hauria d'ésser així, perquè les antiquades 

teories confessionals enfosqueixen l'intel·lecte 
dels infants i són el motiu de que es conser
vin i perdurin la munió de prejudicis socials 
que les arcaiques religions a tots els homes 
encomanen. 

En els nostres temps, les religions dites 
positives ja no representen, ni realment són, 
acaparaments de moralitat i de bons costums 
per part dels homes que practiquen i seguei
xen un determinat culte. Avui la societat ha 
avançat, i, en virtut del séu continuat avenç, 
existeix, en la conciencia dels homes, per propi 
impuls, una linia divisoria de ço que és el bé 
i el mal. No són necessaris els temors d'apoca
líptiques venjances ni de cruents martiris, per 
tal de fer viure als homes subjectes a una de
terminada moral que mai ha de recloure's 
dins cap fita humana. 

I és que ara, en el nostre moment social, 
els homes comencen a tenir nocions de tot 
quant l'esforç humà pot realitzar i sab que 
no són pas estèrils sacrificis en cerca de les 
benhaurances d'una vida ultra-terrena ço que 
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dèu cercar, sinó que el deure dels homes és 
laborar per la possessió, en la societat i per a 
tots els homes d'una serie d'atributs detentats 
barroerament per tots els poders autoritaris 
que els prejudicis humans i socials, que aquells 
arcaismes suposen, han engendrat. 

A la societat, a la vida, no és possible per-
manèixer estancats dins els conceptualismes 
revellits de les religions que l'actuar social va 
deixant endarrera. Se n'han de despendre els 
homes del ròssec d'atavismes que encare el 
retenen subjecte a les modalitats pretèrites de 
la nostra societat, i, per despendre-se'n, és 
necessari que, des de l'escola, no s'imbueixi 
en els tendres cervells dels infants apriorismes 
nocius per als homes i per als pobles. 

Hem dit i repetit que l'escola catalana re
presenta, per al nostre poble, una actuació 
lliberadora de pràctics i profitosos resultats, 
emperò juntament amb aquesta afirmació, de 
valiosa i profunda trascendencia, hem de fer 
constar que els homes, que la societat, no 
apressarà l'adveniment del nou regnat social 
que el nostre esperit entreveu, en tant els 
homes eduquin i amotllin l'espiritualitat llur 
en les reraçagades concepcions de les teories 
religioses. 

Aquest Ateneu Enciclopèdic Popular, que 
és de creure actuarà per tal de fer efectives 
millores i avenços culturals que, en endinsar-
se en la conciencia dels homes, els faci més 
bons i més perfectes, si vol fer tasca positiva 
i vol abarcar amb tota sa complexitat el pro
blema cultural dels estaments populars, ha de 
completar la base de la campanya suara ini
ciada i ha d'incorporar, per tant, a les seves 
aspiracions, l'aspecte que fa referencia a la 
llengua amb que deuen ésser donades les en
senyances i ha de pronunciar-se, com, potser, 
altres vegades en aquella casa ja s'ha fet, per 
la neutralització religiosa de l'escola. No fer-
ho així, és mutilar l'esperit d'una campanya i 
donar massa importancia a un aspecte de la 
pedagogía, que, essent molt important, en 
voler-lo fer surar separadament dels altres 
aspectes,es corre el risc d'enxiquir i materialit
zar l'èxit d'una campanya que és simpàtica 
perquè tendeix a preocupar-se del perfeccio
nament, del millorament cultural del poble, 
que tan digne és i tan necessitat està de que 
s' hi dediquin energies, activitats i esforços. 
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LA NACÍÓ 

DUALISME 
HA esdevingut el moment solemne de la 

selecció... El jorn magnament patètic, 
de gesta, en el qual esclatà a Europa 

la més portentosa manifestado de ço que és 
susceptible la humana naturalesa en un estat 
morbos, com el que fins ara ha semiviscuí, la 
més alta representació específica dels organis
mes que habiten 1' espai còsmic, fou Y instant 
inicial d'una nova època, lògicament necessà
ria per a la continuitat del desplegament dinà
mic, en normal societat, de 1'especie humana.-
Tot ço que és vida implica dos elements po
tencials : l'ésser i el no-ésser; la salut i la pato
genia; és com la llum i l'ombra... L'existència 
de subjectes d' intel·ligència obtusa explica la 
necessitat lògica d'existir éssers de privilegiat 
poder concepcional. Els pobles esclaus ense
nyen a les col·lectivitats arribades a la integral 
nacionalitat, geogràfica i política, que tenen el 
deure de dirigir i consagrar llur actuació ex
trínseca a la lliberació i reivindicació d'aque
lles nacions anul·lades com a representacions 
socials i humanes, i endigar-les, després, per 
la drecera que més breument i amb major efi
cacia les condueixi a l'assoliment dels goigs 
de la vida que l'estat de perfeccionament mà
xim dels pobles i dels homes lliures significa. 
Aquesta obra extraordinàriament sintètica, de 
gran necessitat ja esdevinguda tradicional per 
conseqüència dels orígens i els efectes de les 
guerres pretèrites de tota mena, està elabo
rant-se, ara, al grandiós camp d'experimenta
ció situat al lloc que tots de sobres sabem... 
Els individus d'esperit avorrit per insuficien
cia psíquica, per atavisme viciós, degenerats, 
cecs, morts anímicament, troben que se n'es
criu i que se'n parla massa ja de la guerra... 
Són amics de les tenebres, aquests... No s' hi 
senten bé a ple sol, a plena llum, a la vida... 
Escriure i parlar de la guerra és com fer una 
ofrena espiritual; és posar les energies mo
rals en acció; és agitar l'encenser dels afectes 
filantròpics per a apaivegar i esvair els dolors 
dels homes que viuen i moren i maten per la 
llibertat del món... Qui no comprèn aquestes 
afeccions no té cor, no sent, no estima res... 
I qui no estima no hi fa res damunt la terra... 
Aquests éssers, però, tenen transcendencia, a 
la societat : són elements que, junts amb al
tres subjectes que són més amunt en signifi
cació, extrínseca només, precipiten l'agresola-
ment de ço que ha d' ésser la substancia bio-
genèsica de la humanitat futura... Les roses, 
amb la fragancia llur, exciten la rinosensibili-
tat d'una faiçó ben agradosa i, en canvi, allò 
que fa germinar la llavor no és pas gens sim
pàtic a cap altre sentit corporal... Prou càstic 
té qui no hi sent del tot... Hi ha, també, qui 
diu que té raó, ara, qui l'ha perdut fa mitja 
centuria, i que la raó dels que la defensen de 
cara als barbres és mantinguda per l'expan-
diment graciós de l'or encunyat... Aquila non 
captat muscas digué qui bebía en les fonts 
del verb on el Laci begué... I és veritat... La 
primera de les aus ni en té noció de la bonior 
monòtona i apenes perceptible que al moure's 
produeix 1' alat insecte que en els dies xardo-
rosos de l'istiu es posa damunt d'allò que els 
quadrúpedes per ells amoïnats depositen en 
les polsoses carreteres... Hi ha qui desitja la 

pau; hi ha qui desitja que duri més encare 
la guerra... Els primers són els que han do
nat quelcom que els és molt car... Els segons 
són els que res més que coses baixament ma
terials han exposat i ja n' han rebut el profit, 
i per tal de rebre'n més encara, per a la con
tinuació indefinida de la guerra, agotaríen, si 
poguessin, els tres ordres de la naturalesa, 
fins a assolir, ells sols, tot el poder i tot el 
valor material del planeta que ens aguanta... 
I són aquests els que diuen que té raó qui no 
la té fa mitja centuria, i que la raó dels que la 
defensen de cara als barbres és mantinguda 
per l'expandiment graciós d'això que ells cer
carien, a poder, fins girant ei món del revés... 
El moment solemne de la selecció és arribat, 
però; i tot l'or que hi ha al món i tot el que, 
desentranyant les mines fins no deixar-ne ni 
rastre, podria extreure-se'n, seria prou per a 
comprar una guspira de la voluntat dettrmi-
nadora de l'acció humanament saludable que 
a la conciencia universal evoluciona imper
torbablement vers l'objectiu humà-social, ço 
que vol dir l'instauració del dualisme essen
cialment, substancialment, intrínsecament, ca
racterístic, propi de l'home que ha de viure 
en el concert magnífic de la mare naturalesa... 

EDUARD LÓPEZ I NERÍN 
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Pels homes que lluiten 
per la llibertat del món 

No ens cansarem de recomanar a tots els 
nostres amics que vulguin recordar-se 
aels braus catalans que, volenterosament, 

han volgut allistar-se en les rengleres de l'excèrcit 
francès, per tal de combatre l'esperit dominador 
i absorbent de la raça teutona. 

Nosaltres demanem als nacionalistes de Cata
lunya el petit sacrifici d'un donatiu per als volun
taris catalans que prenen part en la guerra 
d'Europa. Res hi fa que el donatiu sigui senzill i 
humil, que pensi tothom en la finalitat a que va 
destinat, la qual no és altra cosa que fer arribar 
fins al cor d'aquells catalans heroics la delicada 
finesa dels catalans que, des de la patria, esperem 
la final victoria que portarà la pau al món i el 
restabliment del dret als pobles. 

i' 

* * 
Afegim, avui, a la quantitat anteriorment pu

blicada, que ascendeix a . . . . 140'05 ptes. 
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147'05 » 
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QÜESTIONS SOCIALS 
Els dependents de Banca 

i 

LA guerra europea, amb tots els seus pao
rosos desastres, portarà, com a con
soladora conseqüència, la redempció 

de velles iniquitats i la transmudado d'uns 
valors soliidificats en una base d'interessos 
creats i d'habituts arbitraries i injustes, de 
crueltats socials nedant en una mar morta 
d'excessos de dalt i febleses de baix. 

Pel que a la nostra patria pertoca, a 
l'esclat formidable de les reivindicacions obre
res, que no tendeixen en aquests moments 
a l'afirmació irada de teoritzacions més o 
menys utòpiques, sinó a ço més elemental 
en l'home, que és el dret a viure, hi ha res
post, per primera vegada, el clam adolorit 
d'una classe que sofria en silenci, no gosant a 
exterioritzar el seus planys i a fer públiques 
les seves necessitats: el nombrós estol dels 
obrers de la mitja cana i de la ploma a l'orella. 

Als dependents del comerç i de la indus
tria no se'ls ha tingut jamai la més petita 
atenció. Els amos no els han temut, els obrers 
manuals no els han considerat com a com
panys, i fins els han rebutjat com a indignes 
de pendre part en les lluites societaries. 

Hi ha el fet evident, incontrovertible, de 
que tots els amors o els temors patronals 
han estat per la classe obrera; per ella han 
nascut les caixes d'invalidesa i de socors, les 
escoles i els restaurants a baix preu, els afa
lacs mimosos per a domar aspereses i per a 
atreure voluntats. 

Però, en canvi, els fidels servidors del tau
lell i de l'escriptori, que tenen l'obligació de 
vestir bé i portar-se dins les més estretes lleis 
de la politesa, que saben l'hora fixa d'entrar 
a la feina i ignoren la de sortida, maldament 
passi de les déu i fins de les onze hores de 
treball, cobren un sòu miseriós, del tot des
proporcionat a les seves més imperioses ne
cessitats, amb desproporció, també, amb el 
míser que percibeixen els obrers manuals, ja 
que en contra d'aquells hi ha la dificultat de 
conquerir posicions, les quals quasi mai són 
respectades en canviar de casa. 

I còm respon aquest obrer ben vestit i 
mal pagat a les copdicies i injustícies patro
nals? 

Doncs dissimulant externament la seva 
miseria amb un cert aire senyorívol d'una 
prosperitat mentida i aprofitant les poques 
hores lliures, no per a protestar dels abusos 
de que son víctimes ni per a entregar-se a la 
indolencia ni al descans, que tan necessari li 
fóra, sinó estudiant, volent augmentar el cabal 
dels seus coneixements, creant institucions 
com el Centre Autonomista de Dependents 
del Comerç i de la Industria, per exemple, 
tasca que, al cap-d'avall, apart de la satisfac
ció interna del dependent, esdevé en profit 
de l'amo. 

I d'entre aquesta resignada munió d'es-
clausdel deure, menyspreuats perquè no ame
nacen, oblidats perquè callen, hi sobressurten, 
amb prioritat de miseria, amb el trist privilegi 
d'abjecció i objecte de burles i explotacions, 
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els dependents de Banca, els modestos rodat
ges d'aquest gran organisme que lliga i es
treny els llaços dels diversos factors de l'eco
nomia i la producció. 

Perquè dins de la trista condició en que 
estan subjectes els empleats en comerços i 
entitats de caràcter privat, tenen l'avantatge 
de que llurs mèrits puguin ésser recompen
sats, si no per un impuls generós, per una 
egoista inclinació de l'amo a satisfer, per poc 
que sigui, a qui creu un auxiliar valiós per al 
séu negoci. 

I al fi i al cap, hi ha sempre l'esperança de 
que el dependent d'avui sigui l'amo de demà. 
Però, en les institucions bancàries, no. Els mè
rits personals queden esblaimats, anul·lats, 
enfront del reglament, de la rutina, de la 
malèvola voluntat dels que mouen la mà
quina interna de l'establiment. 

Entre els directors, representants de la 
massa anònima del capital, i els dependents, 
massa anònima del treball, s'interposa el pa
ràsit dels caps de personal, dels gerents o 
administradors, que recullen els fruits de la 
labor dels petits auxiliars, generosa i mal co
rresposta, amatents, en sa majoria, a apro
piar-se de les bones obres dels de baix i a re-
putar-los-hi qualsevol desacert o relliscada. 

Dins de les transacions comercials, qui 
produeix encariments i agis és, quasi sempre, 
el mitjancer, en perjudici del productor i 
del consumidor; entre en Felip IV, rei, i el 
poble, hi havia el Comte-Duc d'Olivars; en
tre l'amo de la fàbrica i l'obrer, hi ha, sovint, 
el majordom, dolent i adul·lador, que exerceix 
de goç de presa, d'estiracordetes; en les insti
tucions bancàries, en les grans companyies, 
sòl abundar-hi el tipu del parvenú, fruit del 
favoritisme, de la sort i del mèrit del galàpat 
que sab arrapar-se, interposant-se entre els di
rectors i els súbdits, abrogant-se tots els mèrits 
i virtuts, malparlant sempre dels subordinats 
per a esvair tota temença de competencia, 
aixecant un amuralla entre les decissions i bons 
desigs dels superiors i les necessitats dels de 
baix-

I, devegades, passa que esclata una tem
pesta, mentre els que en són víctimes igno
ren que hi hagués fonament per a que se for
messin nuvolades que s'han congriat alentorn 
de la tasca servil, desconsiderada i despòtica 
dels aits assalariats, Rtnb la particularitat de 
que els més dolents, el més perversos, són els 
sorgits de baix, ensuperbits pels favors dels 
que manen i enlairant-se en ses posicions, més 
que pel séu mèrit personal, per l'acció d'esca
timar i rebaixar el dels que estan subjectes a 
la seva autoritat de cabo de vara, per a créi
xer en alçaria i demostrar brutalment que el 
mon és dels espavilats i dels desaprensius. 

I contra la mesquinesa dels sous insignifi
cants i de la deixuplina de caserna, indigna de 
les llibertats i garanties proclamades a tots 
vents, cal rebel·lar-s'hi. 

És obra de pietat, de justicia. No són so
lament els obrers manuals el qui pateixen. 
N'hi han d'altres que sofreixen miseria acom
panyada d'escarnis i de pressions vergonyoses. 

GALCERAN 

Al Landstag prussià 

La declaració de l'agrupament socialista 
A 

MERCERIA = ALBERT BONET = CLARIS, 
Adornaments per a vestits de Senyora 

GRANS NOVITATS = PREUS REDUÏTS 

ta 

la sessió celebrada al Landstag prus
sià, el 17 del passat Janer, després 
de les manifestacions anexionistes fe

tes pels nacionalistes-lliberals, conservadors 
i catòlics, el doctor Kirsch llegí, en nom dels 
socialistes, el següent document, que ha aixe
cat violentes protestes de totes les fraccions 
representants dels partits que constitueixen 
el Landstag : 

« Cap Govern, fins ara, ha expressat pú
blicament la seva voluntat de pau en una 
forma que permetés als Governs dels altres 
països bel·ligerants o a un Govern d'un Estat 
neutral entaular oficialment negociacions de 
pau. El Canciller alemany declarà al Reich-
stag, el 9 de Desembre de l'any finit: « Si els 
nostres enemics vénen amb proposicions de 
pau que estiguin conformes amb la dignitat 
i la seguritat de l'Alemanya, estem sempre 
disposats a discutir-les... Tenint plena con
ciencia dels grans i ferms èxits militars que 
hem assolit, rebutgem tota responsabilitat per 
la continuació de la miseria que ompla l'Eu
ropa i el món. No convé que es pugui dir 
que volem prolongar la guerra, ni tan sola
ment un dia perquè volem conquerir tal o 
qual territori.» Aquestes paraules expressen 
tan poc com les manifestacions governamen
tals dels altres països bel·ligerants una dispo
sició a la pau susceptible de portar a nego
ciacions de pau. Es cert que expressen una 
disposició a finir la guerra, però únicament 
sobre la base de la nostra victoria i del séu 
regoneixement per la sotsmissió de l'adver
sari. Nosaltres demanem que el Canciller, 
que no ha trobat ni un sol mot de protesta 
a dir públicament contra la política anexio
nista formidable de poderoses unions econò
miques i altres cercles extremadament in-
fluients, rebutgi, no solament aquests plànols, 
sinó que es dessolidaritzi de tota política ane
xionista, que constitueix l'obstacle decissiu a 
tota conclussió de pau i excita la voluntat re-
soluda dels enemics a la resistencia empesa 
fins a l'extrem. L' amenaça del Canciller : que 
les garanties demanades per les potencies 
centrals augmentaran en la mateixa mesura 
que els enemics continúin fent la guerra con
tra nosaltres, fa indignar. La continuació d'a
questa política imperialista de violencia té 
com a resultat l'allunyar la pau indefinida
ment i aniquilar la població i la cultura euro
pea en una guerra d'agotament, cada dia més 
folla, que no coneixerà vencedors, sinó única
ment vençuts. Naturalment, és impossible, per 
raó propia dels principis socialistes, que es 
vingui a proposar a Alemanya una pau con
traria a nostra independencia política i econò
mica, perquè les conseqüències d'una pau 
semblant serien inaguantables per a la part 
vençuda, i, sobre tot, per a la classe obrera, 
i no farien sinó provocar la repetició de la 
matança actual dels pobles. Les nostres pos
sibilitats d'existència no les veiem pas en la 
creació d'una gran Alemanya imperialista o 
en la de l'Europa central (Mitteleuropa), sinó 
en les relacions polítiques i econòmiques en

tre els pobles, les quals poden ésser creades 
pel perfeccionament de la democracia, l'abo
lició de la diplomacia secreta, i de les duanes, 
i substituides aquestes per un acord recíproc 
Miurement consentit. D'altra banda, com a so-
cialistes-demòcrates internacionals, fidels als 
nostres principis, al nostre programa i a tota 
la nostra manera de sentir, no podrem mai 
aprovar que altres pobles siguin esclavitzats 
i que llur independencia i llur autonomia po
lítica o econòmica sigui suprimida. Car nosal
tres sentim els sofriments dels proletaris dels 
països que avui ens són enemics tan fortament 
com els sofriments del nostres compatricis; i 
els nostres no estaran disposats a la pau sinó 
quan se'ls haurà garantit el manteniment i la 
integritat de llurs drets i de llurs interessos 
nacionals, de la mateixa faiçó que nosaltres 
ho demanem per Alemanya. Nosaltres dema
nem, particularment, que la independencia i 
l'autonomia de Bèlgica siguin plenament res
tablertes, i que la injusticia comesa contra 
aquest país, i confessada pel Canciller mateix, 
el 4 d'Agost del 1914, sigui reparada. Consi
derada la proporció de les forces dels dife
rents Estats bel·ligerants, cada espectador, te
nint serenitat, capirà com una utopia que l'un 
o l'altre pugui assolir una victoria tan formi
dable que li permeti dictar a l'adversari les 
condicions de pau. En cap país el poble ha 
volgut la guerra. Per tot arreu, les masses 
populars demanen, cada dia més enèrgica
ment, que s'acabi l'efusió de sang, i que es 
posi fi a la destrucció dels pobles. Avui, ja, 
els sacrificis de tota mena són immensos. 
Cada dia fa pujar el mar de sang i de llàgri
mes. Aqueixos elements que han provocat 
aquesta guerra, aqueixos homes que tenen, 
davant de llur poble, i davant de la humani
tat sencera, la responsabilitat de tot, en tenen 
conciencia d'aquesta responsabilitat horrible? 
No tremolen davant de l'ascendent exaspera
ció en que, amb la prolongació de la guerra, 
posen forçosament a les masses proletàries? 
Si els Governs dels països bel·ligerants no 
volen avui encare saber res de la pau, es po
sen novament en contradicció violenta amb 
la majoria de la població, la qual no desitja 
res tan ardidament com poder consagrar-se al 
treball de la cultura pacífica. Milions de vides 
humanes resten destruides o mutilades o em-
malaltides... En pocs mesos és anul·lat l'avenç 
moral i material de moltes generacions. Per a 
restablir ço que ha estat devastat caldran molts 
anys. Un Govern que avui encare no alci la 
mà per la pau augmenta la propia responsa
bilitat davant del món i davant del séu poble. 
Nosaltres demanem que el Govern alemany 
doni l'exemple als Governs dels demés paï
sos bel·ligerants i renuncíi als séus propòsits 
de conquesta, a fi d'obrir el camí que ha de 
conduir a la pau, tan necessària a la vida dels 
homes i dels pobles. La declaració de guerra 
i el desplegament dels plànols bèl·lics han 
llançat un estigma indeleble damunt del sis
tema imperialista de violencia : l'han desqua
lificat davant de les nacions de tota la terra. 
No és per l'acció de les armes, no és per l'a-
nexió violenta de territoris, com deuen asse
gurar-se la pau i la cultura, sinó per la soli
dari tzació conscient i espontània dels homes 
de tots els països, disposats a la lluita per la 
vida i la prosperitat de la humanitat sencera.> 



4 LA N A C I Ó 

Un nucli de catalans visita Perpinyà 
(Del nostre enviat especial) 

COMENTARI.-A la capital del Rosse
lló, a Perpinyà, hi han tingut lloc, el 
dissabte, diumenge i dilluns prop-pas-

sats, una serie d'actes, els quals, organitzats a 
Barcelona pel Comitè de Propaganda France
sa, havien de significar, no-gens-menys, una de
mostració de la viva simpatia amb que Catalu
nya veu la causa de la França heroica. Els actes 
al·ludits suara, han consistit en una expedició 
de catalans, de tots els estaments, a Perpinyà; 
i el Comitè organitzador de l'expedició, pot
ser per a fer més demostrativa de tot Catalu
nya aquesta visita de simpatia, invità per a as
sistir a la mateixa a homes de gairebé totes 
les tendències i modalitats polítiques manifes
tades^ Catalunya. 

L' expedició ha' retornat de França, i, des 
del séu retorn, hem de dir que els catalans 
han retornat de França, de la França sublim, 
de la França heroica, però que no han pas 
retornat del Rosselló. 

LA NACIÓ S' ha fet un deure sacratíssim 
de no enganyar-se a sí mateixa i de no enga
nyar als seus lectors amb mentides que fan 
mal a qui les diu i a qui les ha de pendre 
com la veritat més austera. LA NACIÓ vol dir 
ço que ha estat aquesta visita i vol dir el gros 
disgust que fermíssims compatricis nostres, 
concorrents a la mateixa, han sofert. 

Una visita de catalans a Perpinyà, a la 
França, repetim-ho, en les circumstancies d'a
ra, volia dir que Catalunya, la desitjosa, l'exi
gent de la seva integral personalitat, anava a 
encoratjar al país veí en les hores d' angoixa, 
en les hores de lluita i en els moments en 
que es dessagnava en defensa de la més su
blim de les causes : la de la llibertat dels ho
mes i dels pobles; volia dir, aiximateix, que 
Catalunya restava agraïda a la França perquè 
amb una voluntat sublim d'abnegació, quan 
tenia part del séu territori invadit per les tur
bes kaiserianes, acudia generosament en au
xili de la Bèlgica, de la Serbia, invadides igual
ment, i la desgracia de les quals Catalunya 
sent prou bé, perquè ha passat i passa per 
semblants tràngols; volia dir, també, que dar
rera dels milers de voluntaris catalans que 
han fet ofrena de la vida per la causa de la 
llibertat de les nacionalitats opreses, entre les 
quals s'hi troba la seva patria, hi havia tot un 
poble que seguia els moviments dels seus 
digníssims representants, sospenent el bate
gar dels seus cors indefinidament fins a saber 
la nova de la definitiva victoria de la raó. 
Una visita de catalans a Perpinyà, ara, només 
podia voler dir això, i, si això no podia mani
festar-se clarament, lleialment i sense mixtifi-
cacions de cap mena, la visita de catalans a 
Perpinyà no volia dir res, o volia dir tot el 
contrari del que Catalunya vol, del que Cata
lunya sent i reclama serenament i que és el 
mateix que volen, senten i reclamen les peti
tes nacionalitats per la lliberació i reivindica
ció de les quals França i les seves al·liades 
han promès seguir lluitant fins a la victoria. 

Però, la visita dels catalans a Perpinyà ha 
revelat un complet desconeixement de les as
piracions nacionalistes de Catalunya per part 
dels germans nostres del Rosselló. I aquest 
desconeixement s'ha de fer extensiu a tota la 
França, ja que és per ella, pel que representa, 
que els nostres companys de lluita naciona; 
lista d'ahir ens escriuen, avui, des de les trin
xeres franceses, dient-nos que han ofert tot el 
que tenen : la joventut i la vida, per la causa 
dels pobles que per la reconquesta de la lli
bertat nacional lluiten al costat de la França. 

A Perpinyà ha passat quelcom d'anormal, 
que nosaltres no sabem, certament, a quina 

poderosa influencia haurà obeït. A Perpinyà, 
al Rosselló, no s' ha rebut la visita de Catalu
nya, o, si per cas, la Catalunya que ha passat 
el Pirineu no ha retrobat en lloc el Rosselló. 
És greu el dir-ho, però; més, cal dir-ho, per
què no ens volem enganyar, ni ens podem 
conformar dòcilment a que se'ns enganyi. 
I bé : a la Catalunya francesa, a la capital del 
Rosselló, es rebé als catalans amb tal desco
neixement del que representava la seva visita, 
que, en més d'una ocasió, si no volien fer 
traició als seus més cars sentiments patriòtics, 
havien de sentir pujar al rostre la vergonya 
que els produía V ésser compresos, confosos, 
amb els homes que constitueixen la col·lecti
vitat nacional més oposadament contraria al 
que representa la ideologia nacionalista de 
Catalunya. 

I, si això no fos prou, s' ha de dir, perquè 
és veritat innegable, anc que no sabem qui 
pugué dictar tal ordre, que, en tots els actes 
oficials efectuats, als catalans de França els fou 
prohibit fer ús de la llengua catalana, i que 
només pugué sentir-se aquesta en els actes 
extraoficials, en les converses privades i quan 
un poeta jove i ardidament nacionalista, en 
Orando, s'aixecà a llegir unes vibrants estro
fes patriòtiques en el banquet d' honor ofert 
pel Comitè als visitants. Si es temia que els 
catalans rossellonesos, en parlar el català, po
dien ferir el criteri d'algú, calia, abans que tot, 
no invitar a Catalunya a fer semblant visita. 
Perquè, aquests dies, Catalunya s'aixeca con
tra l'Academia de la llengua espanyola, que 
ha volgut atentar contra l'ús de la llengua 
catalana, preconitzant-ne la restricció de 1' ús. 

Perquè Catalunya manifesta les seves sim
paties per la França que proclama els drets de 
les nacionalitats opreses i que lluita per servar 
la llibertat d'aquests pobles; emperò no podrà 
jamai la Catalunya nostra, la Catalunya nacio
nalista, acceptar aquella França que prohibeixi 
parlar el català en totes aquelles terres aon hi 
és arrelat aquest idioma tant com l'ànima dels 
homes que hi viuen. 

De Catalunya, només n' hi ha una; només 
existeix aquella que vol ésser ella mateixa i vol 
viure la plenitut de la seva vida nacional. 

Qui no la conegui així a Catalunya, encare 
no ha obert els ulls a la realitat. Qui cregui 
que Catalunya pot compartir amb segons qui 
els honors i els afalacs, no coneix la Catalu
nya conscient. Sàpiguen-t'ho els germans del 
Rosselló; aprenguin-t'ho les autoritats de la 
Catalunya a França, i, per si un altra vegada 
no puguessin sustreure's a certes influencies 
consolars, valgui dir-los, des d'aquí, que Ca
talunya vol per a ella sola els honors que se 
li fan, i que no compartirà mai amb gents es
tranyes la gloria que, amb la seva digna acti-
tut, sab conquerir. Que la Catalunya vol més 
anar sola que mal acompanyada. 

* * 

Feta aquesta declaració, intentarem donar 
una impressió del que han estat els actes suara 
enunciats, limitant-nos forçosament al poc espai 
de que disposem. 

DE BARCELONA A PERPINYÀ. — Coneguts 
ja els noms dels expedicionaris per haver-los 
publicat la Premsa diaria, direm, només, que, 
a 1' arribar a Cerbère, el dissabte, a la nit, foren 
rebuts pel batlle, qui els dirigí un saludament 
oficial en nom de la França, arrodonint les seves 
paraules amb visques a França i a Espanya. Li 
contestà pels catalans el regidor regionalista 
Santiago Andreu, i afegí, encare, uns mots de 
cortesia un representant del Comitè de recepció 
a Perpinyà. Aquesta cerimoniosa rebuda, en el 

moment de la qual es convidà als visitants amb 
pastes i xampany, tingué lloc a la sala del res-
torant de I' estació de Cerbère, profusament 
adornada amb banderes franceses i espanyoles. 
Prengucen tot seguit el carril que condueix 
a Perpinyà, arribant-hi passada mitja nit, essent 
rebuts per una gran gentada i per M. Pams, se
nador, el Comitè en ple i el cònsol espanyol. 
Fetes les presentacions, cadascunes dirigí cap 
a l'allotjament prèviament designat. 

L A B E N V I N « U D A A LA C A S A DE LA V I L A . — 

A l'endemà, diumenge, al i. ati, a la sala de 
casaments de l'Alcaldia, s' hi celebrà la recepció 
oficial dels catalans. M. Caseponce, un dels 
organitzadors de l'expedició, presentà al batlle, 
M. Denis, cada una de les persones arribades 
de Catalunya. Seguidament, el batlle, en fran
cès, els donà la benvinguda, en nom de la vila, 
remarcant la germandat dels dos països, units 
per afinitats d'idioma i de costums. L'Albert 
Bastardas resporgué a M. Denis amb un fogós 
parlament, afirmant que, si 1' Estat espanyol era 
efectivament neutral, cada un dels seus homes 
era de dret que tingués sentiments propis, i que 
aquests sentiments els oferia, en nom dels seus 
companys, a la gran França. En Bastardas acabà 
dient al batlle que vulgues acceptar l'encàrrec 
dels catalans expedicionaris de saludar telegrà
ficament al President de la República i al Gene
ralíssim Jofre. L'Ignasi Iglesias s'avançà a llegir 
un Missatge que li entregaren, al passar el carril 
per Figueres, els nacionalistes de la U. F. N. R. 
En aquest Missatge, s'ofereix una branca d'oli
vera per a ésser depositada damunt de la tomba 
dels soldats catalans de França caiguts en la 
lluita. Després d'ésser obsequiáis amb un vi 
d'honor, els catalans sortiren als carrers de la 
vila, els quals presentaven un aspecte animat 
i simpàtic. Molts edificis públics i particulars 
apareixien engalanats i arreu voleiaven les ban
deres dels països alliats i d'Espanya. A la casa 
del diari L'Independent, al Qrand Hotel i en al
gunes poques cases més, s'hi veia també la bar
rada senyera de Catalunya. 

EN OBSEQUI ALS PERIODISTES. — A migdia, 
l'Associació de la Premsa política de Perpinyà 
obsequià amb un dinar als companys represen
tants de la Premsa vinguts de Catalunya. El 
president de l'Associació, M. Escarguel, parlant 
en francès, remercià als seus companys espa
nyols — digué — la confiança que havien posat 
en el triomf de la França, i acabà brindant per la 
Premsa espanyola. En Diaz-Retg, d'£7 Diluvio, 
contestà, també en francès, que els periodistes 
que estimen la França creuen en el séu triomf, 
majorment després de la gloriosa victoria del 
Mame, i que restaran al séu lloc, a pesar de les 
menaces i les persecucions dt que els fan ob
jecte les intrigues alemanyes. L'Anfós Maseras 
remarcà amb belles paraules la unitat dels cata
lans de çà i d'enllà del Pirineu. M. Peiret, rosse
llonès, manifestà que, si oficialment usaven, els 
rossellonesos, l'idioma francès, en els actes de 
familia parlaven català, i, creient ell que el que 
estaven celebrant ho era de familia, s'havia ai
xecat per a fer oir la clara veu del Rosselló. 
En català parlà també el regidor Santiago An
dreu, glosant el mateix tema que l'orador que 
el precedí, M. Escarguel clogué els brindis llen
çant un esperançador a reveure, per a després 
de la victoria. 

EL MÍTING DE LA TARDE. — Al teatre on se 
celebrà el míting no hi cabia ni una persona més; 
la sala i l'escenari estaven engalanats amb les 
banderes de França, Espanya i Catalunya. Els 
expedicionaris es situaren al palc escènic, for
mant un semicercle vora la presidencia, consti
tuida pel batlle, el bisbe, l'Angel Guimerà, el 
cònsol espanyol i altres personalitats. El públic 
aplaudí frenèticament a l'oir-se la marxa reial es
panyola, redoblant els aplaudiments quan s'oí, a 
continuació, la Marsellesa. Fóra tasca infinita el 
donar compte íntegre del contingut de tots els 
parlaments. Els inicà M. Denis, qui aprecià 
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l'acte dels espanyols i digué que la França tota 

sabría apreciar 1' afecte del país germà. El bisbe 
de Perpinyà feu ressaltar la unitit de la França, 
recomanant als expedicionaris que, en retornar a 
Espanya, la fessin veure als seus compatricis. 
Dieu-los —afegí— que heu vist a un bisbe en un 
escenari de teatre, però que encare pot fer més : 
que encare pot substituir la mitra i el bàcul pel 
casc i 1' espasa. Tocà el torn an en Diaz-Retg, 
à'El Diluvio, qui es referí extensament a la 
qüestió militar i digué que ia Premsa espanyola 
i catalana, indecisa al començament del conflic
te, es troba, ara, en major proporció i qualitat al 
costat de la França que en front d' ella. Un pe
riodista redactor de Le Roussillon, M. Despéra-
mons, feu seguidament ús de la paraula, pronun
ciant un eloqüent discurs, manifestant la confian
ça que tenía en la simpatia de 1'Espanya, la 
qual, per llur tradicional cavallerositat, no podia 
ésser germanòfila. El primer discurs en català, 
pronunciat en el míting, es degué an en Josep 
M.a Roca. de l'Ateneu Barcelonès. Feu un cata-
laníssim discurs, sense intromissió de caD espe
cie estranya. Recordà 1' hospitalitat del Rosselló 
quan la celebració dels Jocs Florals a Sant Martí 
del Canigó, a l'ésser prohibit de celebrar-se a 
Barcelona. La Catalunya nostra, que les Alberes 
no separen pas de la vostra —digué—, us porta 
avui consol i ve a compartir amb vosaltres el 
vostre sacrifici amb el desig de la més esclatant 
victoria per a la França i per als pobles opresos 
que lluiten al séu costat. L'Ignasi Iglesias co
mençà dient : Les nostres simpaties ja us les 
havíem manifestat pels Missatges que us hem 
endreçat en más d'una ocasió, però no en teníem 
prou i havíem de venir a dir-vos això que ja 
sabeu : que estem al costat vostre amb tota la 
nostra ànima. Amb vehements paraules, glosa 
el monument a la pau, demanant que, a l'aixe-
car-lo, damunt dels blocs del Canigó, es deixi, 
a Catalunya, posar-hi una pedreta del Montjuic 
i una altra del Montserrat. Testimoniejà la sim
patia per la Franc i dels artistes madrilenys, 
acorralats, befats pels seus coterranis, en gran 
majoria germanòfils. En Garriga i Massó digué 
que parlava per a demostrar que els homes de 
dreta — ell es digué d' ultra-dreta — no són pas 
tots germanòfils a Espanya, com ho demostrava 
la seva presencia a l'acte. A continuació parlà 
en Pere Rahola, qui expressà el séu convenci
ment de la culpabilitat de l'Alemanya, de la qual 
digué que un desaforat afany de dominació li ha 
fet produir la gran catàstrofe que desola I' Euro
pa, retornant el món als temps primitius dels tro
glodites. Negà que el germanisme tingués dret 
d'imposar la seva cultura, per la força, a ia raça 
Hat na, de la qual la França n' era 1' esforçat pal-
ladí, qui li senyalava el camí de la justicia i del 
dret. Prengué la paraula en Pere Corominas. 
Digué : Voldria donar la veritable significació a 
l'acte que celebrem. Pertanyem a un país neu
tral, i així com col·lectivament ens interessa 
mantenir aquesta neutralitat, com a homes de 
sentiment us hem de dir que pensem i sentim 
com vosaltres els francesos, perquè no és possi
ble restar neutral davant les víctimes del Lusita-
nia, dels tresors d'art — que són propietat del 
món — destruits i de la invasió de la Bèlgica. 
Nosaltres som neutrals, però no podem ésser 
imparcials, i per això venim avui a casa vostra. 
En Corominas diu que admira la gran serenitat 
i secreta resignació amb que el poble francès 
soportava la tragedia, serenitat significativa de 
la confiança en la victoria final. En Frederic 
Rahola exaltà el deure que tenen els pobles lla
tins de mantenir lliure el mar de la civilització, 
el Mediterrani, i això caldrà servar-ho amb la 
unió, cada dia més estreta, de tots els llatins. 
Seguidament, en Josep M.a Roca llegí una vi
brant poesia, que és un cant a la França heroica, 
de l'Angel Guimerà. Novament el batlle s'aixeca 
a fer ús de la paraula, per a remerciar les frases 
d' amistat per tots els oradors dedicades a la 
França. Després digué que el Govern de la Re
pública, entenent que l'Angel Guimerà, amb llurs 
obres, havia conquerit la universalitat, el nome
nava cavaller de la Legió d' Honor, concessió 
que fou rebuda pel poble, congregat al teatre, 
amb una xardorosa ovació, immensa, com aixi-
mateix havia rebut cada un dels discursos que 
havien estat pronunciats. La Marsellesa, escol
tada per tothom dret.vingué a fer més majestuós 
T homenatge de la República veïna a l'altíssim 
poeta català. Amb la marxa reial espanyola fina
litzà l'entusiasme de la nombrosíssin:.; gentada 
que concorregué al míting, i, ordenadament, anà 

desfilant i omplint d'animació i bullícia les grans 
vies de Perpinyà. 

La colonia espanyola, reunida al séu centre, 
La Paloma, obsequ à als viatgers catalans amb 
una festa íntima, representant-se un sainet ca
talà. Com a record de la festa, es descobrí una 
fotografia d' en Guimerà. EI cònsol espanyol 
— segons ens diuen, perquè a nosaltres ens im
pedí acudir a La Paloma una ocupació inel·ludi-
ble — acabà la festa amb un visca a la França 
i un viva España, que — ens diuen — fou con
testat per tothom. 

EL SOPAR D'HONOR. —JFOU servit al Grand 
Hotel, ocupant les seves taules, adornades amb 
cintes dels colors francs-catalans, més de cent-
cinquanta invitats. Durant 1' àptt, 1' Orfeó de 
Perpinyà, reduit a la terctra part dels seus 
homes, per trobar-se els altres a la guerra, exe
cutà diferents cançons populars, essent entusas-
tament aplaudides. El mestre Millet felicità als 
orfeonistes. A l'arribar als brindis, s'establí un 
fort corrent de simpatia entre els francesos i els 
representants d' Espanya i de Catalunya — que 
així es nomenaven a sí mateixos els catalans 
que parlaren. Usaren de la paraula M. Denis, en 
Rusiflol, 1' Utrillo, en Rahola (P.), en Maseras, 
qui aixecà la copa pels milers de voluntaris cata
lans que a la mateixa hora oferien la seva sang 
per la causa dels alliats, combatent a les ren
gleres franceses; l'Andreu; M. Escarguel, per la 
Premsa; i el Prefecte, qui brindà per la salut del 
rei d' Espanya, Anfós XIII, i del President de la 
República. Foren llegides poesies de l'Apeles 
Mestres i de l'Angel Guimerà. En Carles Gran-
dó, rossellonès, llegí una inspirada poesia en 
català, demanant perdó, per si aquell acte repre
sentava un atreviment. El Prefecte feu públic 
oficialment el nomenament d'en Guimerà cava
ller de la Legió d'Honor. L'ovació de la tarde es 
repetí; tothom estava dret. En Guimerà agraí 
tanta distinció. Me sembla — digué — que heu 
volgut honorar-nos a tots, sinó que, és clar, com 
que a algú ho havíeu de fer, m'ho heu fet a mi, 
per l'edat. (Tothom interrompé : No, no). Seguí 
en Guimerà parlant : Cada dia I' estimo més la 
França. El discurs d'en Guimerà esdevenia for-
tíssim; i acabà : Fa dos-mil anys que Jesús oferí 
la seva sang per a redimir el món, i, després de 
tants anys, el món no és redimit. Ara, la França 
fa el sacrifici de la seva sang per a poder conse
guir que la redempció del món sigui completa. 
En Francesc Mateu exposà que li semblava que, 
per representar el Consistori dels Jocs Florals, 
podia representar a totes les entitats literàries 
de Catalunya, en nom de les quals remerciava 
a la República la distinció feta an en Guimerà. 
En mig del més gran entusiasme acaba l'àpet. 
Era mitja nit. 

LA VISITA ALS HOSPITALS.—El darrer dia 
d'estada a Perpinyà, es dedicà a visitar, ràpida
ment, ja que el temps era just, alguns dels hos
pitals que per als ferits de la guerra s'han habili
tat en nombre de set a la vila rossellonesa. Amb 
autos i cotxes s'organitzà la caravana, que fou 
rebuda, en el benèfics establiments—també ador-
nats amb els colors francs-hispans—amb les aten
cions compatibles amb el caràcter de les funcions 
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piadoses que realitzen. Els ferits miraren, encu 
riosits, als seus visitants, i amb els quals creua
ven qualques paraules de consol descobrint-s'hi 
una resignació simple, com donant-se perfecte 
compte del que ells representen per a la patria 
en la seva condició de vençuts circumstancial
ment. Les dones que formaven a l'expedició, es 
deturaven més sovint als llits dels ferits, conver
sant amb ells. 

Entre els visitants i el personal de cada esta
bliment es creuaren paraules d'oficial compliment 
i a l'aixecar les copes amb que s'obsequiava als 
estrangers, seguia l'homenatge a l'amistat de 
França i Espanya i es vitorejava al rei i ai presi
dent de la república. Els expedicionaris entiega-
ren 1.400 francs per als hospitals, recaudats 
entre ells. 

En un dels hospitals de la Creu Roja, troba
ren els convalescents reunits al menjador, i en 
Pere Rahola els dirigí en francès—ara molt jus
tament perquè a Perpinyà no hi ha ferits rossello-
nesos—paraules magnífiques d'encoratjament que 
foren agraïdes per un ferit, expressant l'irreduc
tible confiança en la futura victoria. Finalment 
cap a mig dia els expedicionaris arribaren a la 
sumptuosa finca que la familia Pams posseeix a 
poca distancia de Perpinyà i on hi ha instalat el 
darrer hospital que es visità. L'amabilitat de la 
familia d'aquesta casa s'txtengué fins a sentar a 
la seva taula als visitants. En el curs del dinar es 
creuaren noves manifestacions d'amistat entre 
França i Espanya. Mr. Pams en nom de la familia 
Ducoup de Saint Paul, oferí al poeta que és Ca
valler de la Legió, una joia, miniatura de l'ense
nya que ha d'os'.entar. Molts aplaudiments. Uns 
ferits digueren paraules d'agraïment, remerciades 
pel cónsul d'Espanya. Com que's feia tard, no hi 
hagué manera de continuar aseguts a taula; fou 
precís aixecar-se'n a l'hora que se sentien unes 
belles paraules de franc esperit rossellonès: pot
ser ens hem recordat massa que som francesos i 
molt poc que som catalans. No sabérem qui parlà 
així, no hi hagué manera d'abraçar-lo amb tota 
l'ànima, la precipitació del marxar, la despedida 
a corre-cuita, la insuficencia de temps també 
s'ajuntaren per a ofegar el veritable esperit ca
talà—català de ça i enllà de les Alberes—que 
hauria hsgut de tenir l'expedició de catalans 
s Perpinyà. 

COMIAT... A FRANÇA. CAMÍ DE...ESPANYA.— 
A l'estació de Perpinyà era ple de gent. Encaixa
des, grans i nobles propòsits per a després de la 
victoria. A l'arrencar el tren més visques; el tren 
s'allunyà ràpit, i mentre es volava desfent un 
camí que tan poques hores abans passàvem amb 
tota il·lusió, ens enteràvem dels textes dels tele
grames cursats a en Poincaré i a en Jofre, els 
quals començaven igualment: « nombrosa delega
ció espanyola, etc., etc.». 

Cerbère per fi; més facilitats; el tren entrà a 
la foradada que fa de fita. Al departament nostre 
hi venía un funcienari francés que ens demanà si 
veníem satisfets; responguérem que sí i no men
tírem, l'esperit de la pregunta no anava més enllà 
de la nostra resposta. Tarnà la claror, el francès 
acompanyant, amablement ens obrí la porta, et 
voila l'Espagne, ens digué. 

Poques hores més tart, Barcelona. Rebuda 
quasi oficial. La colonia francesa parlà en català. 
Darreres paraules d'en Corominas, expedicionari 
i cadascú a rependre la seva posició en la lluita 
per a retornar la conciencia a la col·lectivitat ca
talana i a procurar que, si és possible, els homes 
de Catalunya quan actuin per la totalitat de la 
Catalunya que deuen portar al cor i a l'ànima, es 
recordin—només cal que no els «blidin—dels ju
raments que a la causa de Cataluny a volenterosa-
ment han fet. 

LA NACIÓ no sab que restarà per la Catalunya 
que es diu germana de Polonia i de Bèlgica i de 
Serbia i de tants altres pobles infortunats, des
prés de la visita de les personantes espagnoles 
a Perpinyà. 

Sab, però—i això us ho diu a vosaltres, ger
mans de 1' ànima que sóu, volenterosament, a 
l'exèrcit francès—que fa més per la incorporació 
de Catalunya al món un de vosaltres empunyant 
l'arma i vessant sang catalana per la causa de la 
justicia i la suprema llibertat dels pobles, que no 
pas totes les manifestacions mixtificades, d'es-
trenyament de llaços, i d'entusiasme oficial 
i preparat. 

El vostre gest, voluntaris, és de lortitut, de 
veritat. Ço altre és simplement teatral. 
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ARA que els imperialismes passen, retuts per 
la conciencia de la humanitat, tota en re
volta contra tota mena d'opressió i tota 

donant-se a les ideologies que contenen la Uibe-
ració natural d'homes, i pobles i races, per a que 
tal com són acelerin el perfeccionament de l'es-
perit, o desapareixin sense dolor ni violencia, si 
són elements retardataris o bé obstacles definitius 
a 1' avenç de la humanitat, ara és f instant inade
quat, el moment, que ni una errada consciència 
mental justificaría, que ha ocorregut el determini 
de la R. r. de la llengua espanyola de dirigir-se 
al poder executiu de 1' Estat, per tal que, treient 
torces de flaquesa, imposi l'hegemonia de la llen
gua espanyola. Tot just han estat tancades ¡es 
Corts, per causa d'una crisi greu demostrativa 
de totes les insuficiències i de tetes les deficièn
cies, que tan apartat el tenen de la vida interna
cional, l'Academia, imitant el símbol espanyol 
Don Quijote, s'ha llençat a fer-ne una i li ha sor
tit malament. Perquè el Govern lliberal no el se
guirà el quasi manament de l'Academia, car, com 
Sancho Panza, es rascarà el cap i, tot bellugant-
lo, dirà no convé, no convé!, malgrat que el comte 
de Romanones retregui, per quedar bé, la R. O. 
de 1902, la qual ben bé es veuen els benifets que 
ha .produït en la constitució definitiva de I' Estat 
que en Salmerón, al Parlament, tant havía dit i re
petit que es trobava en estat constituient. 

Pel que toca aquí a Catalunya, la comunicació 
de 1' Academia, no d' en Maura — els mauristes 
barcelonins ho fan constar així, i no res hi tinc a 
dir, perquè tant se me'n dóna — ha produit un 
gran efecte i ha mogut a protestar-ne als menys 
catalanistes, a gent que té amistats i compromisos 
i pactes amb la política espanyola, a gent que no 
es cuiden per a res de la nostra llengua catalana, 
que fins la tenen postergada i la befen, i que ara, 
per a seguir el camí anticatalà sense temences, 
queden bé amb Catalunya, girant-se irats contra 
l'Academia, contra en Maura i contra tot ço que 
pot fer que Catalunya els absolgui dels repetits 
pecats d'anticatalanitat. 

1 Catalunya els absol ara i els absoldrà en les 
eleccions legislatives que s'acosten, perquè el 
cert és que Catalunya es troba en un estat de 
gran desnacionalització. 

Els veritablement catalans, els catalans no 
desnacionalitzats, els íntegres i forts d'esperit, 
els que treballem per Catalunya, i no per objec
tius electorals, pensem que catalanitzar els espe
rits de Catalunya és força més profitós i normal 
que fer la comedia de ia protesta xorca, que en
care desnacionalitza més la patria. 

La manca de virior en el catalanisme autoritza 
tots els atreviments. Per això, l'Academia i en 
Maura s'adreçaren a 1' Estat per a induir-lo a no
ves accions contra Catalunya. 

Aquesta setmana s'ha inaugurat el curs de pe
dagogia encarregat a la signora Montessori. 

L'organització d'aqueixa ensenyança a Catalu
nya mereix totes les lloances. No hi ha res pitjor 
que la manca d'equanimitat en els que viuen i ac
túen a la vida política dels pobles. LA NACIÓ no 
dubta gens en censurar, encare que sempre amb 
serietat i bona criança, tot ço que considera per
niciós per a Catalunya, tant en el sentit nacional 
com en l'aspecte general humà, i ha de dir que 
li dol força haver-ho de fer tan sovint; més, on 
hi ha motiu per a excelsar, no regateja l'elogi, i 
també ha de dir que li sab força greu sien tan 
comptades les vegades que consentin repicar a 
gloria. 1 no és que siem exigents; és que la nos

tra situació social, que la nostra vàlua social, na
cionalment i humanament, no és gota alabable, 
està rublerta de tota llei de deficiències i des
viacions. 

Aquest esforç que es fa per a en l'ensenyança 
mirar d'infiltrar-hi espiritualitat moderna, positi
visme biològic, amor i bondat, assenyada expe
riencia i curosa orientació de fortitut i dignitat 
per a la personalitat humana que vindrà, ens 
sorprèn tant i tant, tant i tant satisfà el daler de 
la nostra vida, és tal l'obsessió de la nostra con
ciencia, que posseeix un concepte precís i clarís-
sim del nostre estat social, que estimem pregona
ment, com si fos determini de nosaltres mateixos, 
aqueix intent nobilíssim d' intentar la renovació, 
la renaixença, la instauració, més ben dit, de la 
pedagogia en l'ensenyança catalana; diguem-ho 
més clar, en aqueix intent de començar, d'inau
gurar, l'educació, en el sentit més general, de la 
mainada catalana, de les societats catalanes que 
seran. 

Quan hom es fixa en el tant se me'n dóna, en 
la indiferencia, de les gents, en l'esdevenidor de 
Catalunya, en el demà de les families, en l'esde
venidor dels infants, en el gran egoisme que dei
xa eixuts i erms els esperits, se sent que una ona
da negra de desesperança ofega la vida, i les im
precacions més enfurismades són a punt de ful
minar-se, com si haguessin de fer cendres del 
nostre poble, tarat de totes les malures espiri
tuals i mancat de sentiments que li donin noció 
de deures generosos que es compliran a l'esde
venidor. 

1 se sent joia al veure, sorprès, per què no 
dir ho, que el curs Montessori ha despertat inte
rès, i necessitat de concorre -hi, per a amarar-
se'n de les ensenyances, i posar-se a 1' excelsa 
feina de fer les noves gèneres com les mereix un 
poble que reneix per a ocupar el lloc que natu
ralment li pertoca a la humanitat. 

A tots els senyors i senyores Mestres que amb 
daler s'han esforçat per a assistir al curs Montes
sori, LA NACIÓ els admira i.els aplaudeix amb 
gran entusiasme. És de vosaltres, que emmotlleu 
l'esperit dels infants, que els pobles esperen el 
demà de les societats. A la nostra Catalunya, fa 
un quant temps, molt poc, que s' han manifestat, 
al Magisteri, senyals de renovació, d'ascensió so
cial, d'empendre noves vies, que omplien el cor 
de goig; ara, les senyals s'han transformat en fets 
positius. Seguiu, i no flaquejeu, que la lluita serà 
llarga i pesada. Els primers dards partiran dels 
vostres mateixos. No oblideu que sóu els apòs
tols dels pobles. Catalunya us deurà el séu ésser. 
Penseu que no hi ha pas tasca més grandiosa 
que fer pobles. Qui fa l'esperit dels infants fa 
pobles. Feu Catalunya! 

L'Ajuntament de Barcelona, a proposta dels 
nacionalistes republicans, acordà demanar a la 
signora Montessori que, en l'aspecte religiós, el 
curs de pedagogia fos absolutament neutral. 

Hem de confessar que ens crèiem que ho se
ria neutral. Alabem l'acord de l'Ajuntament. 

Quina pena fa, la nostra conciencia social!... 
Vivim només que d'insinceritats! Aquesta és la 
causa més important de la decadencia de Cata
lunya. 

Unió Catalanista 
Secció oficia] 

S ECRETARIA DE PROPAGANDA.—Aquesta Se
cretaria convoca a tots els representants 
de les entitats adherides, del terme de 

Barcelona, a la reunió de la Comissió de Propa
ganda que se celebrara dilluns, dia 21 del cor
rent, a dos quarts de dèu en punt de la vetlla. 

La Secretaria de Propaganda recomana a tots 
els convocats l'assistència i la més seriosa pun
tualitat, així com prega es donin per convocats, 
amb el present avís, els senyors representants que 
per qualsevol causa hagin deixat de rebre l'avís 
especial d'aquesta Secretaria. 

CT I n temps fou proclamada la doctrina de 
\^J[ conquerir Espanya per Catalunya, i 

els fets, de molta més valor que les 
paraules, ens demostren que els conquerits, els 
absorbits, ho han estat els catalans per la po
lítica espanyola. 

Criticàvem, rèiem l'acció espanyola vivint 
sols de promeses, d'un esperat demà que mai 
arribava, d'una cega confiança en els mango-
nejadors, vividors de la política, i el fet actual 
ens prova que aquí molts han ja perdut fins ia 
serenitat. 

Segons el senyor Suàrez Inclàn, el Govern 
havía ja acordat, era cosa feta, la concessió 
d'un port franc; segons en Romanones, cap 
del Govern, no s'ha determinat res encare, i 
el mateix pot ésser una cosa que una altra, que 
ésser no res. No obstant, s'han cursat a dotze
nes els telegrames des d'aquí felicitant al Go
vern per la concessió del que, segons el mateix 
Govern, encare no s'ha concedit, ni se sab 
si es concedirà. 

Es ben dolorós, certament, veure com amb 
indignitat se desvia al nostre poble, com se 7 
fa joguina de les ambicions polítiques, quan 
no d'ordre pitjor, treient-li la virtualitat de 
col·lectivitat civil i convertint-lo, transformant-
lo, en poble rastrer, enfellonit, de pasta d'es
clau, vinclant-se a pidolar per mercè el que 
pot i dèu obtenir per dret. 

Raça impura va tornant-se la nostra. Ja els 
homes abandonen la dignitat social, i com a 
eunucs s'avenen i adapten a totes les baixeses. 

La Cambra de Cormerç de Barcelona ban
dejava el català de les seves escoles; el Direc
tor d'Instrucció primaria combatia l'enseyan
ca del català; en Maura, com a president de 
/'Academia de la Lengua Española, en dema
nava poc menys que la supressió. An aqueix 
pas, els nostres regionalistes se veurien obli
gats aviat a intervenir-hi, i clar que, essent a 
Catalunya mateix, hauria d'ésser en sentit ca-
talanissim... Cercar la fórmula de distreure 
l'atenció dels catalans de totes aquelles ofen
ses al nostre idioma era el que calia, i per això. 
es llençà, abans d'hora, la idea de la concessió 
del que encare no sabem el que serà, si es que 
alguna cosa arriba a ésser definitivament. 

En tant, els panxa-contents d'aqui, els que 
havien de fer abaratir les subsistències, els 
que mai res donen ni res logren que no sia en 
profit propi, van pregonant les excel·lències de 
la concessió que no s'ha concedit encare, i 
tan important dèu ésser, que, segurament, en 
gràcia a l'anunciada concessió, en l'Ajunta
ment barceloní no s'ha pogut, tampoc, aquesta 
setmana, discutir ta qüestió de l'idioma català 
com a oficial per a la Corporació. 

Es veu que les promeses governamentals 
són com una panacea davant la qual no té cap 
importancia l'alt preu del pa, de l'oli i les lle
gums... 

Deuen ésser tots de raça jueva, dels que ens 
descriuen jogant-se als daus la túnica del cla
vat en creu. 
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Els conflictes socials Comitè de Premsa de l'Uníd Catalanista 

P ERA completar avui la informació que s'ha 
donat en números precedents, fent refe
rencia a la situació interna del Comitè 

de Premsa a fi de l'any 1915, mancava la publi
cació de les dades estadístiques demostratives de 
tot ço que s'ha dit anteriorment. 

L'esforç extraordinàriament considerable que 
el Comitè ha pogut lealitzar, gràcies a la incom
parable col·laboració dels adeptes, quedarà més 
palesament demostrat per la publicació de les 
dades que es donen a continuació, essent de llei 
remarcar que ço extraordinari del resultat acon
seguit ho és doblement per haver-se de realitzar 
tota l'acció davant les anormals circumstancies-
i per a la Premsa més difícils que per a tota altra 
empresa—per les quals s'atravessa. 

Digué el Comitè, al constituir-se, a l'Abril 
passat, que necessitava, per tal de garantir la 
normal publicació de llurs orgues, Renaixement 
i LA NACIÓ, que, al menys, un miler de catalans se 
sotscribissin a la condició combinada a les dues 
publicacions, per la quota anyal de 10 pessetes. 
No cal repetir—perquè ja ho diran clarament les 
dades que segueixen — com respongueren els 
adeptes a la crida del Comitè, però sí que cal 
tenir en compte una observació que evitarà tota 
confusió al revisar les xifres que es publiquen. 
En efecte, al considerar, el Comitè, el nombre 
de 1.000 sotscripcions com a indispensables per 
a la vida dels periòdics, es referia, naturalment, a 
l'ingrés de les 10.000 pessetes anyals que repre
sentaven aquestes sotscripcions, però com que el 
Comitè té establerta una quota de protecció, 
amb el mínim, exceptuant 1' estranger, de 12 pes
setes anyals, resulta que cada abonat, en concep
te de protector, representava, al constituir-se el 
Comitè, més d' una quota combinada, motiu pel 
qual, essent la finalitat primordial arribar a cobrir 
la quantitat de 10.000 pessetes per concepte ge
neral d'abonaments, s'establí el sistema de reduir 
el resuitat de les quotes de protecció a equivalèn
cies de quotes d'abonament combinat de 10 pes
setes a l'any. Igual sistema de reducció s'establí 
per a les quotes d'abonament a l'estranger, les 
quals, si bé ocasionen majors despeses d'expedi
ció, aquest augment ja es troba consignat a les 
partides de despeses generals del Comitè. Així 
fou possible, per exemple, que els 479 ; bonats 
que tenia el Comitè el dia de sa constitució re
presentessin, per les raons apuntades, 579 quotes 
combinades. 

El quadre que va a continuació és una deta
llada relació del nombre actual d'abonats i de 
l'equivalència que representen. Aiximateix de
mostra l'augment d'ençà del funcionament del 
Comitè : 

QUADRE D'ABONATS EN 1915 

SOTSCRIPTORS A l'Abril Al Desembre 

Catalunya i Península 

LA NACIÓ — 205 

Renaixement — 9 
Combinació (R. i L. N.) . . 297 673 

Estranger 

LA NACIÓ — 4 

Renaixement — 2 
Combinació (R. i L. N.) . . 80 113 

PROTECTORS 
De 12 pessetes anyals. . . 83 84 
» 15 . . . . 1 1 
» 24 . . . . 13 12 
» 30 . . . . 1 1 
• 36 . . . 2 2 
» 60 » . . . 2 2 

Nombre total d'abonats. . 479 1108 

Com ja s'ha dit, els 479 abonats de l'Abril re
presentaven 579 quotes, i els 1.108 del Desembre, 
per raó de 1' augment d' abonats a LA NACIÓ, no 
en representen sinó 1.101. 

En resum, el Comitè ha augmentat, des de que 
començà a actuar, el nombre d'abonats en 629 i 
el d'equivalències en 522. 

S'ha de parlar, també, de les baixes que han 
tingut les publicacions del Comitè, les quals, exa
minades així que s' han produit, són conseqüèn
cia, les més, de sotscripcions que es fan per 
compromís i de les que se'n desfà el sotscrit així 
que paga un trimestre; altres baixes arriben que 
al·leguen motius d'estalvi o d'absencia, i, final
ment, hi ha les produides per diferenciació de 
criteri de l'abonat amb el que sostenen les publi
cacions. 

Classificades les baixes en voluntàries, forço
ses i per diferenciació, donen el següent resultat: 

Voluntàries 130 
Forçoses 59 
Per diferenciació 35 

Total de baixes. . . . 224 
les quals representen 219 quotes combinades. 

El resultat de l'augment de 629 abonats, sumat 
al de 224 baixes, fa un total de 853 catalans, dels 
quals el Comitè n' ha obtingut 1' abonament, en
care que d'alguns—els que s'han donat de baixa 
—només temporalment. Però aquest resultat ma
teix vol dir la intensa propaganda que s' ha rea
litzat en mig any, i explica que aquesta propa
ganda hagi comprès a més de 3.000 persones 
que periòdicament han rebut les publicacions i 
amb totes les quals s'ha estat en relació fins a co
nèixer definitivament la seva decisió, favorable o 
adversa, a les proposicions del Comitè. 

Aquesta intensa propaganda continúa donant 
els excel·lents resultats que ja s'han exposat. Ara, 
li cal al Comitè que els seus col·laboradors, que 
els seus abonats, li envíin llistes amb els noms 
dels amics i coneguts simpatitzants amb la ideo
logia que propaga la Premsa de la seva publica
ció, a l'objecte d'enviar temporalment, an aquells 
amics, els periòdics, i procurar el constant i ne
cessari augment d'adeptes i abonats. 

El Comitè de Premsa de la Unió Catalanista 
agraeix la bona voluntat dels amics que ja s' han 
avançat en enviar aquestes llistes i dels que n'en
vien periòdicament, i prega als demés una gracia 
d'interès en aquesta empresa, 1' èxit de 'a qual el 
deurà, únicament, a la col·laboració unànim i vo
lenterosa de tots els seus afiliats. 

Tallers Gràfics 

Josep Sabadell & Gï 
S t a t . e n C t a _ 

Obres de text — Revistes n> Periòdics 
Fascicles = Catàlegs — Circulars — Fac
tures — Talonaris = Memoràndums — Es
queles mortuòries — Targetes i tota mena 

de treballs comercials 

Casa especial per a Carnets --- Calendaris 
i Etiquetes en relleu 

Mostruaris de totes menes i Llibres ratllats 
Relligats de luxe i econòmics 

Mallorca, 257 b i s -BARCELONA 
T E L È F O N 7 2 I O 

ENCARE que el conf icte de Sabadell ja esti
gui resolt, no podem deixar de parlar-ne. 

Des de temps que el malestar obrer 
era cosa ben manifesta, arribant a tal extrem, 
que la classe patronal se'n preocupà i, per aturar 
el conflicte que pressentia, acordaren concedir 
un plus mesal i transitori als obrers. L' efecte 
d'aquest acord fou el de produir gran descontent 
entre el proletariat sabadellenc i precipitar els 
esdeveniments, donant lloc a una serie d'intents 
de mítings i reunions. Diem intents, perquè la 
majoria no arribaren a celebrar-se, degut a que 
les autoritats sabadellenques imitaren la conducta 
de les autoritats barcelonines, atropellant a tort 
i a dret la llibertat de reunió. Per a protestar 
d 'aquestes arbitrarietats, el diumenge, foren 
moltes les societats recreatives que suspengue
ren les seves festes, mentre molts obrers repar
tien pels carrers i llocs públics unes fulles anòni
mes en les quals hi havien conceptes que incita
ven als obrers sabadellencs a la vaga general 
per a l'endemà. t£n realitat, la vaga no fou gene
ral, el dilluns, fins després d'esmorzar, hora en 
que eís obrers ja no tornaren a entrar a les fà
briques. L'actitut observada pels obrers durant 
aquests tres dies ha tstat pacífica. El dimecres 
tingué lloc a l'Ajuntament una reunió de patrons 
amb el comitè de vaga, durant aquesta sentada 
prop de quatre hores, arribant per últim a un 
acord. Aquest fou el de concedir un augment 
d'una pesseta setmanal a les dones; una pesseta 
també setmanal als que cobren un jornal inferior 
a 15 pessetes; als que cobren de \v> pessetes 
fins a 22 50, l'augment és de 1,80, i als que co
bren més de 22,50, l'augment és de 2,25, Aquest 
acord és transitori fins al 31 de Janer del 1917, 
en qual dia els firmants de l'acta es comprome
ten reunir-se per a una revisió. A la nit, foren 
proposades aquestes bases a la consideració de 
1' assamblea que es reuní al teatre Cervantes. 
Presidí el company Poch, qui parlà en nom del 
comitè de vaga. 

Parlaren, a més, els companys Vidal, Rosas, 
Oliveras, Comas i Soley i la companya Dulcet. 
Les bases foren aprovades, per la majoria, amb 
entusiasme; però, per les impressions que rebé-
rem, a la sortida de la reunió, els obrers cons
cients, els que han portat tot el pes de la vaga, 
no han pas quedat satisfets, ni molt menys, amb 
aquests augments, els quals quasi són els matei
xos que ja donaven els patrons, amb l'únic avan
tatge de que ara I' augment és setmanal en lloc 
de mesal. A més, els obrers no amagaven el séu 
desacontentament, al v(ure qae les autoritats no 
volien comprometre's a donar llibertat als tres 
companys empresonats que hi ha, limitant-se so
lament a donar esperances. Molts seran els que 
cantaran lloances a la que en diiàn victoria dels 
obrers sabadellencs, però an aquests que els ser
veixi aquesta vaga com a lliçó, car si 1' esperit 
d' associació hagués estat general i no d' uns 
pocs solament, s' hauria lograt l 'augment que es 
demanava i que era de justicia, o, quan menys, 
sempre hauria estat 1' augment assolit ben supe
rior al concedit suara. Nostra felicitació, no-res-
menys, als obrers sabadellencs per l'esperit de 
transigencia demostrat. De les autoritats, les 
quals han tractat la ciutat de Sabadell com si 
estés en peu de guerra, val més no parlar-ne. 

El conflicte que esclatà, fa sis setmanes, a la 
nostra ciutat no té, de bon troç, les proporcions 
amb que al principi es manifestava. Vol dir això 
que pugui donar-se per resolt aquest gran conflic
te, que podríem dir de la gana, encara que en 
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molts dels oficis que es declararen en vaga es tre
balli? No. Les exigències del que no té espera, la 
manca de justicia, la imparcialitat, que deuria és
ser la norma a seguir en aquests actes, la que 
sembla que en aquests casos és foragitada del 
sinus de les corporacions i de les autoritats que 
més deurien donar-ne exemple, fa que un conflic
te que amb una mica només de bona voluntat es 
podria arranjar, esdevingui de grans conseqüèn
cies, podent donar gràcies, encare, que el sentit 
de transigencia dels vaguistes faci que no hi ha 
gin incidents de més gran importancia material. 
La victorià, assolida en aquestes condicions, no 
pot tenir resultats bons del tot ni gaire duradors, 
perquè la fam, quan momentàniament i amb mane
res de violencia se l'entreté, se fa sentir tot se
guit amb més intensitat que abans, i altra volta el 
clam de justicia s'aixeca menaçador davant dels 
que ja es creien segurs del triomf conquerit amb 
les males arts propies dels que viuen del treball 
dels altres. 

Els llantiers, courers i llauners segueixen en 
vaga a les ca&es que no han cedit; i són 77 les 
cases que han firmat, treballant, doncs, en con
junt, uns 300 obrers. 

Amb el pretext de trobar-hi portes falses i ei
nes de treball, amagades, que els obrers en vaga 
prenen als esquirols, s'han practicat diferents re
gistres al Sindicat dels esmentats rams, i les au
toritats, al veure les planxes que havien fet, han 
cridat a la Junta del Sindicat aquest, menaçant-la 
amb clausurar el local si no deposaven llur acti-
tut. La resposta de la Junta ha estat donada en 
el sentit de que seguirà la vaga mentre els pa
trons no firmin, i de que estan disposats a recla
mar davant de qui sigui precís si segueixen les 
detencions i arbitrarietats de que durant aquesta 
setmana han estat objecte diferents obrers, entre 
els quals hi ha fins algún aprenent. 

Els fumistes i similars treballen quasi tots; 
els obrers en portes ondulades han conseguit un 
augment del 5 per 100. 

Els fundidors en ferre han tornat al treball 
en les mateixes condicions, preferint això que 
acceptar una almoina que la burgesia els donava. 

A pesar de que ja fa dies que els obrers fle
quers tornaren al treball, no han estat posats en 
llibertat els vaguistes que foren empresonats. 
Pot ser que no recordi, qui dèu recordar-ho, que 
prometé restituir-ios tot seguit la llibertat? 

Els embaladors celebraren una reunió al Go
vern Civil, el que indignà molt al Comitè que hi 
assistí, perquè se nbla que aquells senyors tenen 
ganes de fer broma. El dijous degueren celebrar 
reunió de socis per a exposar el curs de la vaga. 

Els mecànics i els paletes segueixen en vaga, 
no veient-se, per ara, cap forma d'arranjament. 

Els obrers carboners han tornat al treb ill, 
mitjançant la promesa, per part dels patrons, de 
respectar el descans dominical i alguna altra con
cessió, encara que no de gran importancia. 

• • L A N A C I Ó • • 
KDIC1Ó DEL COMITÉ DE PREMSA 

: DE LA UNIÓ CATALANISTA : 

ABONAMENT 

1 pesseta trimestre : : Estranger: l'50 pessetes 

COMBINACIÓ AMB RENAIXEMENT 

2'50 pessetes trimestre : : Estranger : 4 pessetes 

El Marques í Olèrdola. Alcalde 

HA estat nomenat alcalde, de Reial Ordre, 
de Barcelona, el Marquès d'Olèrdola. 
De Reial Ordre, ell, que fa dos anys 

acabà el temps legal d'ésser regidor, i que 
pertanyia a la minoria nacionalista republica
na, la qual, a cada nou nomenament d'alcalde, 
de Reial Ordre, en protestava, tant com a na
cionalista, com a republicana. 

Ell, el senyor Rius i Rius, que no se li co
neixen altres antecedents polítics que els de 
nacionalista i, darrerament, els de nacionalista 
republicà, a darrera hora, quan, tant el nacio
nalisme com el republicanisme, se li han esvait 
ja accepta un càrrec públic de Reial Ordre 
proposat pel partit lliberal monàrquic. Només 
cal recordar al senyor Rius i Rius, tot el que 
El Poble Català, setmanari i diari, ha publicat 
judicant l'acció política del partit lliberal a 
l'Estat espanyol i, sobretot, a Catalunya. 

Els barcelonins, i els catalans en darrer 
terme, cal que no oblidin aquesta llastimosa 
evolució que potser un altre dia haurem de 
remarcar com a iniciació d'altres evolucions 
de determinades personalitats, que sorpen-
dràn a tothom. Es a dir, que no sorpendràn 
cap persona; perquè a Catalunya només cau
sen sorpresa les desviacions que són suposa
des; les que es realitzen, tothom se les esplica 
i les aplaudeix. Així el que cal és atreviment: 
no res més. 

LA NACIÓ, però, regoneix i així ho mani
festa, que és preferible per alcalde de Reial 
Ordre el senyor Rius i Rius, a tots els perso
natges momificats i perversos, políticament, 
que els partits de i'Estat treuen dels sepulcres 
emblanquits per a portar-los al setial de l'al
caldia de Barcelona. 

És preferible, perquè, a pesar de l'evolució, 
estem segurs que si l'antic capitost del séu 
pare, en Sagasta, queia sempre del costat de 
la llibertat, en Rius i Rius caurà a tothora de 
la banda de Catalunya. 

És preferible, també, perquè en Rius i Rius 
mentre sigué regidor, realitzà una enèrgica 
campanya contra les aigües de Dos Rius, i en 
aquests moments, tenir per alcalde un home 
que, si no ha canviat de pensar, defensi a 
Barcelona de les epidèmies tifòdiques i de 
tota mena d'infeccions, és haver una gran for
tuna, perquè és dispensar a la ciutat una de 
les accions més benefactores que les urbs po
den desitjar, tant en el sentit de la salut, que 
és el primordial, com en el sentit econòmic. 

Resumint: ens dol la detecció del senyor 
Rius, com a catalanistes que som; ateses les 
circumstancies polítiques de 1' Estat, com' a 
barcelonins, aplaudim el séu nomenament i 
fem vots perquè, com a alcalde de Barcelona, 
compleixi els compromisos morals que amb 
la ciutat té contrets. 

m m 

NOVES 
R ESPONENT a la crida que se els ha fet per la 

U. N. R. Casal Catalanista del Distric
te III, valiosos i entusiastes elements de 
la Unió Catalanista veins del susdit dis

tricte, es reuniran, demà, diumenge, en l'hostatge 
social de nostra entitat capdal, Canuda, 14, pral., 
a les onze del matí, junt amb els socis del nomenat 
Casa!, per a tractar de la reorganització i funcio
nament del mateix. 

An aquesta reunió, a la qual hi han estat con
vidats els nostres llegidors veins del tercer dis
tricte, els preguem hi assisteixin encare que per 
omissió no hagin rebut la corresponent con
vocatoria. 

Per la U. N. R. Casal Catalanista del Dis
tricte III, s'ha dirigit un ofici a la Tinència d'al
caldia del susdit districte, manifestant li el ferm 
propòsit, de l'entitat, de denunciar-li tot ço que 
desdigui del bon nom d'^na ciutat culta i civilit
zada i que tingui acció dins el districte; comuni
cat que ha estat contestat amb agraiment i pro
mesa d'atendre totes les denuncies amb estricte 
esperit de justicia. 

S' ha constituit, denominant-se «Nostra Par
la», un agrupament de mallorquins, valencians, 
rosellonesos i catalans, amb la lloable finalitat de 
propagar l'amor, el conreu i la unitat de l'idioma 
a la «Jatalunya actual i a totes les altres terres 
de parla catalanesca, procurant, ensems, l'enfor
timent i l'extensió de la benemèrita Associació 
Protectora de l'Ensenyança Catalana, baluart 
ferm i necessari per a la reconquesta de les lli
bertats patries. 

L'esmentat agrupament es proposa portar 
a cap una entusiasta actuació pancatalanista, pro
fitosa per a la causa de les nostres reivindica
cions i de la nostra unitat espiritual, però plena 
de dificultats, que s'hauràn de vèncer segons les 
circumstancies, si es té en compte 1' estat en que 
es troba la conciencia nacional catalana en terres 
de Valencia, de Mallorca i del Rosselló i, desgra
ciadament, encare no tan desperta com deuria 
estar en nostra mateixa Catalunya. 

La tasca de l'agrupament «Nostra Parla» es 
començarà amb una excursió a terres de llengua 
catalana, a la que hi concorreran representants de 
les altres terres del nostre idioma i diverses per
sonalitats catalanes. 

La secció d'Esbarjo del Centre Catalanista 
del Districte II té ja ultimats els treballs d'orga
nització de la magna excursió que efectuarà a 
Montserrat el dies 25 i 26 del proper Març. 

El terme d'inscripció es tancarà dintre pocs 
dies. Presupost : cinc pessetes. 

En el número vinent avançarem nous detalls. 
* * * 

El Consell Directiu del Casal del Districte II 
convoca a tot l'element jove d' aquesta entitat a 
la reunió que demà, diumenge, dia 20, a 3 les de 
la tarde, es celebrarà per constituir una «Joven
tut» que actui com a secció política del mateix. 

L'Orfeó «Escola Choral Martinenca», en el 
darrer concell general, nomenà, per aclamació, la 
següent Junta Directiva: President, Jaume Su-
flol; Vice-president, Martí Calvet; Secretari, 
Rafel Llonch; Vice-secretari, Enric Teixidó; 
Caixer, Jaume Ventura; Comptador, Agustí 
Berga; Arxiver, Joan Sodas; Vocal l.er, Joan 
Paloma; Vocal 2.0n, Agustí Domènech. 

* 
* * 

A Calella ha començat a publicar-se un set
manari català titelat Vida Nova. Li desitgem 
llarga vida. 

Hem rebut un Manifest que els organitza
dors de la «Joventut Escolar Nacionalista» han 
endreçat als estudiants. D'ell se'n desprèn que 
el propòsit que els anima és de que aquesta enti
tat, no solament sigui un ferm baluart d'intransi
gent catalanisme, sinó que també vingui a ésser 
un agrupament que en estreta abraçada aplegui 
als diferents nacionalismes ibèrics. 

Estem ben certs de que els esforços d' aquei
xos entusiastes propagadors de la ideologia na-
cionali ta aniran sempre acompanyats amb el més 
esplendent dels èxits. 

Ens ho fa creure fentusiasme que han sapi-
gut despertar entre l'element escolar, per una 
part, i, sobre tot, el nombrós estol de fills d'altres 
antigues nacionalitats ibèriques diferents de la 
catalana, que s'ha posat sota dels plecs de la 
bandera que han aixecat. 

La Secretaria de l'esmentada Joventut Esco
lar Nacionalista ha quedat instal·lada al carrer 
d'Alvarez, 6, principal, aon poden inscriure's 
com a socis tots aquells que simpatitzin amb la 
idea de crear aquesta entitat, els dijous feiners, 
de sis a vuit de la tarde. 

Imp. Josep Sabadell i C", S. en C. — Mallorca, 257 bis 
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