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Del moment bèl·lic 

4 DE JUNY DE 
TRAIENT-ME el casc per a saludar respec

tuosament als volenterosos soldats ca
talans, als heroics fills de la França i a 

tots els que han entrevingut en aquesta lluita 
grandiosa per la llibertat del món, prenc la 
ploma per a parlar-vos d'ells, justament, i des
criure, com pugui, els fets seus, dintre i fóra 
de la batalla, fins al punt de separar-me del 
séu costat, després de qual moment no n'he 
pogut saber res. 

De vosaltres, braus companys, defensors 
de la causa dels pobles que lluiten units per 
la justicia humana; de vosaltres, qual sang ves
sada ha servit per a assaonar l'arbre de la lli
bertat, les arrels del qual s'estendran per tot el 
món; de vosaltres, en fi, en aquest dia,vui parlar. 
Quan m' he proposat, però, suara, fixar unes 
idees dels sofriments i de les hores cruels de 
la vida dels companys meus en la guerra, el 
cervell se m'ha enterbolit i la ploma s'ha de
turat, com el voler meu, desorientat, vacil·lant. 
Còm començaré? Què diré?... Han estat i són 
tants i tants els literats, versaires i artistes que 
us han dedicat i us dediquen les proses més 
selectes, les més inspirades estrofes i tots els 
colors de la bellesa, vessant, en una paraula, 
per a vosaltres, tots ells, a dolls, els sentiments 
més purs de 1' ànima seva, que jo, humiliat al 
davant del monument moral que tota la obra 
d' aquests homes representa, he restat esma
perdut, després de considerar que jo, pobre 

diable, no sóc literat ni artista ni versaire 
Me concretaré, doncs, en fer una breu narra
ció dels fets i de les coses que els ulls meus 
han vist, donant-me, en justa paga, com a ab
solt dels mancaments que hi pugui cometre... 
Quatre jorns al repòs, després dels quals do
nen ordre d'anar cap a primera línia, aon tots 
els Regiments han estats coronats de gloria... 
Mai els prussians podien creure que els exèr
cits dels països al·liats poguessin donar una 
empenta ofensiva semblant, després d' haver 
hagut de resistir tants atacs seguits i concen
trats a Verdun; emperò aquesta vegada, com 
diuen els nostres amics els francesos, «Us ont 
tombé sur un bec degaz et encoré bien gros*. 
E'ls, els imperialistes, es creien que tot estava 
acabat; que ja no havien de fer res més que El voluntari català Antoni Torcas 

anar caminant fins arribar aon ells volien 
«Tan prompte haurem entrat a Verdun, el 
camí estarà ja obert per a anar directament 
a París; allí obligarem als francesos a firmar 
la pau en les condicions que a nosaltres ens 
plaurà millor, perquè les victòries, totes, han 
estat de la banda nostra, i callant tothom!» 
Si fa o no fa, aquest és el raonament que de
vien fer-se els senyors alemanys; més, i ara? 
què deuen dir, què deuen pensar? perquè els 
papers s' han canviat, i de faiçó ben decisiva. 
Els homes aimants de la llibertat, quan veuen 
que perilla, se redrecen, i, si no s'han exposat 
abans al sacrifici, les penes i els treballs que 
posteriorment han sofert i la força d' esperit 
demostrada oposant-se a l'avanç de V invasor 
tenen prou valor moral per a que sigui motiu 
d' absoldre 'Is per la negligencia d' ànim que 
primerament semblava que patien tots ells... 
Després de nou mesos, els voluntaris estaven 
donant un exemple pràctic de generositat, en 
el sentit més absolut, als homes de tot el món! 
Els dies que, per mor de la preparació d'arti
lleria o de fortificar els punts d'estada, no de
víem entrar en brega, els dedicàvem a fer ra
ses noves o bé posar filats en els llocs con
venients, donant proves evidents, en totes les 
circumstancies, de bons soldats i bons obrers! 
Feia dies que havíem rebut la nova—que ens 
havia omplert a tots de joia—d'haver de pen
dre part en la gran ofensiva cap al centre 

Ens havien aigualit, però, un xic l'alegria fent-
nos present que nosaltres érem de reserva de 
Còs d'Armada, car, essent en nombre insufi
cient, no podien posar-nos en primera linia... 
I nosaltres vèiem amb recança, amb pruitja de 
lluitar, les gestes dels soldats d'Anglaterra i de 
França apoderant-se de la primera fila teutona! 
En fi, un dia, el Colonel ens diu que anem a 
pendre part activa i directa en la lluita, i ben 
aviat, ja que tant ho desitjàvem, i que ell per
sonalment ho havia demanat al General, qui, 
després d'una discreta insistencia per part del 
subordinat immediat que feia la demanda, ho 
havia concedit, i aquella mateixa tarde devíem 
apoderar-nos, per assalt, de X*** aon els ale
manys estaven fortificáis, i de quina manera! 
Nosaltres rebérem la nova de la intervenció 
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nostra amb frenètics crits d' entusiasme, nun-
cis dels clams de la victoria que confiàvem as
solir damunt els soldats dels imperis centrals! 
Som al dia#4 de Juny de l'any que corre 1916. 
Quin espectacle més esperançador tot ofereix! 
Anem a batre'ns, sí, a batre'ns, nosaltres, con
tra una mena de gent que volem veure aprop! 
Les saucisses, que en diuen els francesos, sos
peses en l'espai, com en un rebost d'una ma
sia, fan la seva bisonya indicant els moviments 
de les tropes enemigues i, de passada, fan en
rabiar molt als prussians, perquè l'espionatge 
d'aquestes fa que, després, les linies contraries 
siguin preses amb una exactitut matemàtica... 
Les aeronaus fan també el séu fet, i fins arri
ben a entrar en brega originalíssima amb la 
infantería tudesca, des d'una alçaria de cent o 
cinquanta metres de terra i, amb les metralla
dores de que van proveits aquests aucells, els 
fan recular, als imperialistes; que és un gust... 
Oh! Són coses, aquestes, i altres, que alguns 
arximilionaris excèntrics d' aquests dels quals 
es conten tantes extravagàncies, ben segur, do
narien, més de bon grat que per cap altre ob
jecte o espectacle, la meitat de la seva fortuna 

per poder contemplar-les sense cap perill 
Els aeroplans nostres reben ordre de disparar 
contra la primera saucisse imperial que obirin 
per la diafanitat etèria del cel que ens goreix... 
Laleshores comença un singular espectacle de 
lluminàries gegantesques : són les badoques 
saucisses alemanyes que s'han deixat calar foc 
pels aviadors francesos, mentre que els aero
plans teutons que havien de vetllar per la es-

'tabilitat de llurs saucisses, amb una prudencia 
ben ambigua, resten gronxant-se en l'espai de 
les seves posicions, tot mirant com se rostei
xen els aeròstats que havien de salvaguardar. 
El mateix dia 4, doncs, després d'haver passat 
uns dies a la belle étoile—sense dormir—, ens 
trelladem d'un vilatge tot enrunat als boyeaux 
de la segona linia alemanya, que altres tropes, 
ajudades per l'artilleria grossa, havien pres ja 
hores abans; ens instal·lem en la forma que 
podem i ens disposem a dormir, que bé prou 
que ho havíem de menester i ho esperàvem... 
Al cap de cinc o sis hores, ens despertaren... 
Era que s'esperava un atac de l'enemic, i tot
hom, sense fer la més petita mostra de contra-
rietat,al contrari,es prepara pel que pugui ser. 
La brega prometia resultar força interessant: 
Les artilleries, la nostra i 1' altra, en diàleg de 
foc variadíssim, puix funcionaven tots els ca
libres, feien un tal escàndol i un tal terratrè
mol, que qualsevol hauria cregut que el món 
anava a esclatar, tip ja d'aguantar els homes... 
Tot d'una, sentim l'alerta, i, endavant, comen
cem a córrer per una xarxa de trinxeres, ple
nes de cadavres, botelles, cascs, fusells, man
tes, queviures, paperots i tot un món de coses, 
en barreja ensems estrafalaria i depressiva 
El capità ens adverteix que anem distanciats, 
perquè així, si cau una marmita, no n'agafarà 
tants com si marxem agrupats, i l'obeim, vaia! 
Després de dugués hores de córrer, sortim de 
les trinxeres, saltem un filat, entrem al bosc... 
i es posa a ploure, i quina pluja, fillets; a més, 
els prussians no paren de regar amb els seus 
shrapnells, que us dic que, entre 1' aigua per 
dalt i el foc i la metralla i el soroll i els crits, 
per tot arreu, com visió caòtica, infernal, n' hi 
ha per posar cabells blancs o morir del surt! 
No obstant, marxem decidits, resoluts, serens! 
Armats d'estisores, alguns, es posen a tallar fi

lats, mentre i' artilleria ens prepara el vilatge 
que hem d'assaltar, i en aquest punt comencen 
els infants i metralladors tudescs a enviar-nos 
més foc de tots i per tots cantons, de tal faiçó, 
que no morírem tots per un prodigi casual!... 
El capità,Jacquesson se diu,amb l'aparell foto
gràfic que sempre duia, en el precís moment 
d'esclatar una marmita de 105 vint metres dar
rera nostre, enfocà i tirà una prova! És així... 
El 2ón. i el 3er. Bat. de voluntaris, havent per
dut els oficials, feren presoners quasi dos Reg. 
teutons, i en aquest punt caic ferit. Llàstima... 
A pesar d' això, els imperials no recordaran 
amb gaire goig el 4 de Juny, mentre que per 
als soldats de la justicia serà un jorn de gloria! 

JOAQUIM SANAHUJA 

Socialisme i obrerismo 
L A falsa i injusta organització de la socie

tat i els defectes i tares que d'ella es 
deriven s'han arrapat de tal faiçó a la 

manera d'ésser, de pensar i de sentir dels 
temperaments burgesos i també dels abur-
gesats, que amb massa freqüència, certament, 
pot notar-se quina és la influencia que pesa 
damunt l'esperit dels homes que no són pos
seïdors, malhauradament, d'un recte sentit 
social, d'un profunde sentiment de justicia que 
els sostregui de la perniciosa acció que el rè
gim capitalista de la societat d'avui exerceix 
damunt tota la vida d'una infinitat d'homes 
excessivament apàtics o exageradament con
formistes. 

Aquesta influencia de que parlem, quan 
més clarament s'exterioritza, és en els mo
ments agitadíssims que tota lluita obrera pro
dueix en la calmositat, en la monotonia on 
se desenrotlla o millor, encare, aon s'esllan
gueix la pau, la quietut ciutadana. 

Quan esclata un conflicte social que per 
la importancia i per la magnitut del mateix 
sotraqueja l'apacibilitat de la vida burgesa, 
tot seguit se cerquen i se discuteixen els mo
tius fonamentals que han donat lloc al plan
tejament de les demandes proletàries i, per 
tant, al consegüent estat de violencia, d'agi
tació, de lluita que sempre lamenten i deplo
ren tots aquells elements als quals tota recla
mació obrera representa, per a ells i per a 
l'explotació dels llurs particulars negocis, una 
extorsió inesperada que ni els plau ni els 
plaurà, mentre totalment, radicalment, no 
sigui modificada la vida, l'organització, el rè
gim de la societat. 

La base capitalista damunt la qual se sos
té la vida individual i col·lectiva dels homes i 
dels pobles, hem de dir que no ofereix cap 
mena de garantia social per tal que l'agerma
nament, el relligament de voluntats humanes 
pugui ésser una efectiva realitat. I no ho pot 
ésser, perquè l'abim s'ha enfondit massa i no 
són pas pal·liatius ni mitges solucions el que 
més convé i cal per a posar terme a l'anorma
litat, a la desigualtat, al desnivell de tots or
dres que existeix des del sistema de viure dels 
nuclis poderosos a la faiçó de viure, de mou
re's i d'actuar de la immensa legió de pro
ductors d'una infinitat d'atributs socials, que 
esdevenen, per perversió espiritual del nucli 

capitalista, egoistes atributs creadors i sos
tenidors d'una particular i antisocial riquesa 
individualista que no ha d'ésser, jamai, bene
ficiosa per a la generalitat de la societat. 

El sistema burgès, sustentacle, avui, de la 
desorganització humana, manté, dissortada
ment, un envolum monstruós de prejudicis 
i equívocs que és la causa i el motiu d'aques
ta perpetuació, mil voltes condemnable, del 
sistema social que dificulta i entrebanca el 
desplegament equitatiu, just i normal dels 
organismes vitals de la societat, tant en l'as
pecte individual com col·lectiu. 

Per virtut d'un d'aquests equívocs pot 
arribar a ésser discutit fins a quin punt tenen 
raó els que treballen i, en un moment donat, 
s'aixequen arrogantment i, encarant-se amb 
els explotadors llurs, formulen les respectives 
demandes de millorament en les condicions 
aon el treball d'aquells homes produeix per 
als altres, sempre per als altres, una munió, 
extensa i inacabable, de benifets que perta
nyent, de dret, a la generalitat de la societat, 
són acaparats i individualitzats per un nucli 
de desorientadors, de perturbadors socials 
que sols concebeixen la vida de la humanitat 
amb l'existència, l'eterna existencia, de dugués 
castes d'homes: els que treballen i els que fan 
treballar. És en virtut d'un d'aquells equí
vocs, també, que pot regatejar-se la raó que 
posseeix l'estament que reclama i és per culpa 
del mateix equívoc, que s'està convençut, 
qualque vegada, que els treballadors cap dret, 
lògicament, tenen, a fer les reclamacions que 
es conceptuen desafinades i massa exigentes. 
Doncs, no; ni desafinades ni exigentes, ni 
sense raó, són, cap vegada, les demandes, les 
reclamamacions dels treballadors. 

El problema, irresolt, encare, entre els 
capitalistes i les organitzacions obreres no ha 
de jutjar-se mesquinament i situats des d'un 
punt d'obir exageradament individualista. El 
problema general, que s'ha convingut en dír-
ne conflictes entre el capital i el treball, no ha 
de particularitzar-se jamai, i si, en canvi, fer-li 
pendre un ampli caient de generalització que 
faci jutjar aquells conflictes, a tots els homes, 
com a producte, com a resultat, com a fruit de 
l'organització social massa exageradament in
dividualista. 

Cal generalitzar, si, l'apreciació dels con
flictes socials i deuen acceptar-se com a mani
festació de l'anhel que els homes senten de 
determinar, en els organismes àrbitres de la 
vida del món, un canvi radical, total i absolut, 
que encamini la societat vers al nou règim de 
col·lectivització, de socialització de tot quant, 
per formar part de la societat, a tots els com
ponents de la mateixa correspon gaudir-ne 
l'usdefruit. 

Encarrilem les actuacions socialitzadores 
dels homes i dels pobles vers l'immediat res
tabliment de la normalització social; deturem-
nos, perquè així és precís, avui, en els agru
paments humils, que és allà aon nosaltres 
pertanyem; anem desfent, anc que sigui amb 
lentitut, els equívocs burgesos, però tinguem 
fixa, sempre, la nostra atenció en la suprema 
transformació social que ha de portar rege
neració per a totes les col·lectivitats i per a 
tots els individus, en absolut. 

En el període de propagació i d'apostolat, 
el socialisme, lògicament, fatalment, ha d'és
ser, en primer terme, un moviment, una ac
tuació obrerista. 



LA NACIÓ 3 

Valencia resurgen! 
TOTES les voltes que un fet de vivent va

lencianisme ha pertorbat la indignant 
quietut de nostra terra, hem sentit un 

imperiós desig de pendre part en el séu des
plegament, si nostre concurs era possible, i sal
vant tots els inconvenients per a trobar-nos en 
nostra ciutat de Valencia. 

Així, fórem al Banquet de Joventuts Valen-
cianistes, celebrat el Juliol del 1913, per a in
sistir en la demanda de la creació del Centre 
de Cultura Valenciana; així, concorreguérem 
a l'Acte d'Afirmació Valencianista realitzat el 
Juliol -de-l'any següent; després, quan l'Aplec 
al Puig, haguérem de limitar-nos a seguir, en 
esperit i en memoria, la noble jornada; l'any 
passat, fruírem plenament tot l'entusiasme de 
la valent iniciació intransigent als Jocs Florals... 
Enguany hem viscut—compartint amb l'amic 
poeta J. M. Mustieles la representació de la Jo
ventut Valencianista de Barcelona—la comple
ta rectificació dels errors passats i la creixença 
de les rotundes afirmacions. 

Dissortadament, encare, la ficció és l'am
bient dominant, les energies s'escapen en fal
sos retoricismes i tot resta en la llamentable 
pobresa d'esperit del ver provincialisme. 

Quan anàrem a la volguda ciutat, portà
vem una il·lusió. Era aquesta il·lusió el mag
nífic concurs que els artistes de la terra—Arte 
Joven Valenciano, per paradoxa—celebren ac
tualment; i tinguérem una ben forta satisfacció 
dels nostres anhels, en veure tan potent mani
festació artística, animada pels ardits cors, es
perançats, i els esperits, posseïts pel sentiment 
de la bellesa. Emperò, juntament, tinguérem 
un desengany : Els crítics d' art, i els literats, 
obren, de bat en bat, el portell dels entusias
mes, i judiquen la Exposició, i parlen agrado-
sament de tots els artistes, i prodiguen el títol 
de «joven maestro». 

Aquest és el vici antic que desfà totes les 
obres en germinació, que podrien ser fecun
des, i són migrades, puix cada un d' aquests 
«jóvenes maestros» s'imposa del títol que li 
conferiren, senta càtedra, i ni estudia ni aven-
ça, desfent-se tota la prodigiosa intuició llur 
en l'amanerament, que ens dóna eix creixent 
nombre de mitjaníes de nomenada. 

Insistim en aquest aspecte valencià. 
Recentment, en Miquel Duran i Tortajada 

publicà el llibre Himnes i Poemes, i eixa crí
tica, i eixos literats, també van a I' elogi calu
ros i desmesurat, i no saben servar una fina 
serenitat, devenint frèvol, per força, el judici 
séu, per no tocar el fons del llibre, estudiant-
lo i sentint-lo. 

No us apar que en tot això hi ha una pa
lesa manca d'equanimitat? 

Entre mig de tot això, hi pren més relleu 
l'actuació valencianista. D'un quant temps an 
aquesta banda, s' accentua la força de la nos
tra idealitat, i és, indubtablement, més ferma 

la realitat quan protesta i quan afirma. És l'ú
nic fet que es desenrotlla, gradualment, se
guint un camí traçat en linia recta. 

Amb tota seguretat, que molts catalans no 
hi creien en la existencia d'una orientació tan 
definida dins del nucli valencianista, que, ans 
que tot, precisa, en el futur, ampliar el radi li
mitat, encare, de la seua acció, intensificant la 
tasca, per a aplegar a l'actuació integral—que 
potdir-se ha assolit ja Catalunya—, però que 
requereix relativament molt temps. 

Les actuals Joventuts Valencianistes van 
directes a I' ànima del poble; lluiten heroica
ment i amb ergull — com demanava en Ven
tosa—pel propi parlar; i anhelen dignificar la 
patria. La terra valenciana heura consciència 
de llur personalitat, i treballarà per la vida de 
les seves institucions, rublert, sadollat, el po
ble, de les doctrines renovadores que han de 
reivindicar-lo i engrandir-lo. 

JOSEP BLANQUER BELDA 

Nacionalistes: Porteu LA NACIÓ a la fàbri
ca, al despatx, al treball i a tot arreu on 
pugui guanyar-se un català per a les nos
tres idees. Que la veritat sia coneguda i 

emmeni la voluntat del poble 

la cotització 
La venda de les Antillefs daneses 

EN aquests temps, ben tristos, en que el 
món s'agita trasbalsat per la més airo
sa de les tragèdies que hagin flagel·lat 

la humanitat, en aquests temps en que la més 
inhumana de les ambicions ha desencadenat 
aquest huracà formidable, que remou la con
ciencia del món fins als seus més íntims re-
cons, ens ha sorprès un nou fet dolorós, un fet 
que fa veure clarament la manca de justicia 
que generalment informa les accions de les 
col·lectivitats, fins d'aquelles que, pel séu tem
perament i per la seva serena comprensió sem
blen obligades a fer les coses amb una equa
nimitat creixent. 

Es tracta de un cas inoït, que als homes 
que estimem i comprenem la vida lliure dels 
pobles de tota la terra, grans i petits, ens ha 
produit una fonda sensació de dolor. En qua
tre paraules queda exposat aquest cas, que ve 
a posar una nova anella a la cadena d'injusti-
cies comeses contínuament amb els pobles 
febles. 

Dinamarca es ven, als Estats Units del 
Nort Amèrica, les seves possessions nomena
des Antilles daneses. 

Aquests joves pobles d'Amèrica, que, en
lloc de veure encarrilades i ajudades,per a fer

ies arribar a un grau de perfeccionament, les 
seves antigues i invalorades civilitzacions, es 
vegereruinvadits per homes orfes de tot amor 
als pobles germans i desvalguts, que, en lloc 
de trobar una mà amorosa que els conduís 
cap a una civilització exuberant, prenent per 
base la seva verge espiritualitat, foren perse
guits com bestioles felines per una gent vin
guda d'Europa, carregada de totes les nafres 
socials, incapaços de cap sana i generosa obra, 
i foren anul·lats bàrbarament quedant gairebé 
del tot morta la seva ànima inconeguda en
care, avui, veuen flagel·lat el séu viure per 
casos com el que tractem, per un traspàs 
mercantil i de conveniencia... Venut, tot un 
poble, per un dominador feble, a un nou do
minador més fort!.. 

Es possible que aquest poble, ètnicament 
considerat, no formi un conjunt homogeni 
que determini l'existència d'una nacionalitat; 
que la seva composició sigui quelcom vaga i 
indeterminada, però la vida que brolla de les 
entranyes d'aquelles illes, les besades amoro
ses de l'Occeà immens, l'amor que palpita en 
tots els seus indrets, l'espiritualitat que oneja 
vagament per damunt d'aquell poble, el res
pecte i l'amor que posa l'home en el reco 
que és testimoni de les seves alegries i tristors, 
i que li fa ofrena de la vida tan generosament, 
això, totes aquestes coses que constitueixen 
l'ànima d'un poble, no es ven per uns mil-
lions, siguin els que siguin!.. Té un valor que 
no es cotitza ni es canvia \>er uns miserables 
mil·lions! 

La nostra consciència es rebel·la contra 
aquest fet, i posa per damunt de totes les con
veniències i egoismes de les col·lectivitats, tan 
mancades d'humanitat i de bondat, la lliure 
vida dels pobles. Avorrim, per sempre, les 
cadenes que endogalen els febles. 

La lliure vida dels homes és cosa sagrada 
que només per efecte de la manca de genero
sitat pot ésser posada en entredit; la vida d'un 
poble, que esdevé del lliure pensar dels homes 
d'una col·lectivitat, no dèu ésser mar regida 
per una força agena a aquest íntim pen
sament. 

És en la discussió d'aquest cas que s'ha 
produit un fet que per als nacionalistes té 
molta trascendencia i ens referma en el nostre 
amor a les nacionalitats indefenses. 

S'ha discutit des de tots els punts d'obir 
econòmics, diplomàtics, de conveniencia inter
nacional, d'allò que se'n diu honor nacional, 
però ni els mateixos socialistes, que han inter
vingut en la seva discussió, han tingut un mot 
per a condemnar la venda, com una mercade
ria qualsevol, del que no pertany a ningú, del 
que només hauria de dependre de la lliure 
voluntat d'un poble. 

Quan serà que deixaran de passar aques
tes coses filles d'un inhumà egoisme? Quan 
serà que la bondat imperarà en el cor dels 
homes de tota la terra? 
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Per la França i per la Internacional 

El darrer Consell Racional del Partit Socialista francés 
EL dia ó dels corrents, a les nou del matí, 

al palau d'Orleans, de París, comença
ren les sessions del Consell Nacional 

del partit socialista francès — Secció de la In
ternacional Obrera —, per a concretar la po
sició del partit enfront dels darrers esdeveni
ments. No s' oculta a ningú que el partit so
cialista de França, per la potent intervenció 
seva en el governament de la nació, és el 
que, al present, actúa amb una major respon
sabilitat davant dels futurs judicis de la Inter
nacional, i per això, constantment, ell sotsmet 
a la sanció del Consell Nacional el procés de 
llur conducta. Així, en aquest darrer congrés, 
hi han estat portats els anhels d'alguns socia
listes de restablir les seves relacions amb els 
agrupaments socialistes de les nacions ene
migues de França i dels Estats al·liats, a l'ob
jecte que cap recel pogués entelar la con
fiança que dèu existir amb tota lleialtat entre 
els organismes del partit i els homes que en 
aquests moments històrics n' han assumit la 
direcció suprema. 

La primera sessió de! darrer Consell Ge
neral ha estat presidida pel ciutadà Mistral, 
havent-se conferit la Presidencia d' Honor al 
ciutadà Paoli, nomenat cavaller de la Legió 
d'Honor i citat, per les seves altes virtuts mo
rals, en una ordre del dia, del 14 del passat 
Juliol, signada pel general Jofre. 

Aquesta sessió es reduí a discutir alguns 
estrems d' ordre interior del partit i a senya
lar la prelació dels punts sotsmesos a la deli
beració del Consell. 

Fou en la segona sessió, presidida per 
l'Alexandre Varenne, que s' entrà en la dis
cussió de si el partit socialista francès havia 
de rependre les relacions amb els partits aus-
tro-alemanys. 

Heuzé, representant de la Sarthe, presenta 
i defensa una moció concebuda en els termes 
següents : 

«El partit socialista — Secció Francesa de 
la Internacional Obrera —,convençut de que, 
siguin les que hagin estat en el passat les cul
pes de la diplomacia secreta i els errors de la 
política exterior dels nostres governants, la 
responsabilitat de la guerra actual incumbeix 
plenament als imperis centrals, que l'han vol
gut i premeditat; 

»Felicita als seus representants al Parla
ment i als companys delegats del Ministeri 
per haver donat tot el concurs de 1' autoritat 
i de la competencia seves per a la defensa 
nacional; 

^Constata la impossibilitat de rependre 
les relacions amb els social-demòcrates ale
manys i austríacs, en tant que aquests no ha
gin manifestat oficialment llur reprovació per 
1' agressió injusta i I' atentat als drets de les 
nacions als quals s' han entregat els Governs 
respectius; 

»I invita a l'agrupament socialista del Par
lament a no atorgar llur confiança més que á 
un govern resolt a continuar la guerra fins la 
liiberació dels territoris invadits i dels pobles 
opresos, a pendre totes les mesures necessà

ries per a reprimir severament les febleses 
dels caps militars, a assegurar la llibertat de 
consciència, tant al front com a darrera d'ell, 
a reduir la censura únicament a les qüestions 
referents a la defensa nacional, i resolt, igual
ment, a equilibrar les càrregues de la guerra, 
reprimint la especulació, limitant els beneficis 
de la guerra, fent taxació i requisicions de to
tes les matèries necessàries per a la vida, així 
com aquelles que siguin indispensables per a 
la defensa nacional, que, a la hora present, dèu 
avantposar-se a tots els interesos particulars.» 

El ciutadà Doizié diu haver rebut un ma
nament de la Federació del Lot. Aquesta Fe-, 
deració no parla lleugerament de la guerra, 
però vol que es defineixi aquest «fins a la fi>, 
del qual tan sovint se'n parla en els grans pe
riòdics. Dóna lectura a una lletra del secretari 
de la Federació del Lot, qui li envia el mana
ment de votar per la represa immediata de les 
relacions internacionals. 

El ciutadà Faure, de la Vendée, es pre
gunta, no sense angoixa, quina dèu ésser 
1' actitut del partit socialista. Retreu els antics 
acords emesos que tendien a provocar una 
insurrecció en presencia d'una guerra, i es 
mostra partidari d' aquesta insurrecció nacio
nal contra la tentativa d'hegemonia alemanya 
que llu en el fons de la guerra actual. És pre
cís que la minoria, que vol conciliar-se amb 
els socialistes alemanys, pensi de què es po
dria parlar en la primera entrevista. Les qües
tions originaries de la guerra no podrien pas 
ésser discutides. 

Es dirà: «La guerra és el producte del ca
pitalisme», però s' anirà amb compte de no 
parlar de 1' actitut dels socialistes alemanys 
que han votat els crèdits per a una guerra 
d' agressió. 

Renunciar a castigar els autors d' aquesta 
guerra és renunciar a aquesta justicia idealista 
que ens ha estat sempre mostrada pel partit. 

Examinant les divisions que es manifesten 
a la Social-Democracia, no es veuen més que 
alguns militants, Liebknecht i Rosa Luxem-
bourg, amb els quals es podria parlamentar. 
Són massa pocs. 

Pau Faure diu que és dolorós veure's di
vidits a la hora present. 

Es defensa de 1' acusació llançada que els 
partidaris del restabliment de les relacions in
ternacionals es desinteressen de la defensa na
cional. 

Si es provés que la sort de la França resta 
menyspreuada per la nostra actitut, la unitat 
moral reaccionaria en els nostres cors i de
mostraríem que no estem disposats a consen
tir el sacrifici de la nostra patria. 

El ciutadà Poisson diu : «Si hem estat in
capaços d'evitar la guerra, no comprenc còm 
per la sola eficacia del partit nostre gosem 
creure'ns capaços d'imposar una pau durable. 
Dur fóra el preu d' aquesta responsabilitat, si 
nosaltres 1' acceptàvem. Companys de la mi
noria, en proposar-vos com a objectiu de la 
guerra una pau durable, us oferim un terreny 
de conciliació d' acord amb les decisions dels 

Congressos d'abans de la guerra. Ens parleu 
de la reconstitució de la Internacional, més 
restant sobre el terreny de la defensa nacio
nal, cregueu que no abandonem res de l'in
ternacionalisme al qual restem sempre fidels. 

Deguise, diputat de l'Aisne, es mostra en 
desacord amb la política del Govern. 

El ciutadà Bracke presenta una moció pro
posant la celebració d' una Conferencia dels 
partits socialistes dels Estats al·liats. 

No existeix pas —diu després— un deure 
nacional i un deure internacional. És Bebel 
mateix qui ho ha dit al Congrés d'Essen: «El 
deure dels socialistes és de llançar-se contra 
el Govern que faci esclatar la guerra.» Nos
altres restem fidels a aquestes paraules. 

Pere Brizon es mostra partidari de la re
presa de les relacions internacionals. 

Podem aquí —diu— exagerar les diferen
cies que ens separen, més quan la guerra si
gui acabada veureu còm ens trobem d' acord 
per a condemnar els mancaments en els quals 
tots hem caigut. 

El ciutadà Lebas, batlle de Roubaix, retreu 
els greus mancaments dels quals el partit so
cialista francès sencer ha acusat als socialistes 
alemanys. 

No cometem 1' error de modificar la nos
tra tàctica —afegeix.— Si acudíssim a una re
unió de la Internacional, els socialistes ale
manys, als quals tiraríem en cara aquests fets, 
podrien, molt bé, estranyar-se de veure'ns al 
costat séu. 

Pressemane diu : El nostre desig és por-
tar-vos a pendre acord sobre una moció ten
dint a rependre les relacions internacionals, 
a una reunió previa dels socialistes dels paï
sos al·liats, i a obligar al Govern nostre, per 
una interpel·lació parlamentaria, a concretar 
sobre els objectius de la guerra. Tots vota
rem, i cadascú acceptarà la responsabilitat del 
séu vot. Nosaltres creurem haver votat per la 
salvació del pais nostre i de la Internacional. 

Marcel Cachin pensa que el partit dèu 
persistir en 1' actitut presa d' ençà del comen
çament de la guerra. El primer objectiu, el 
primordial, és la liiberació del pais, i aquest 
encare no 1' hem assolit. 

Els esdeveniments donaran al socialisme 
una força i un desplegament considerables. 
Restem a 1' alçaria de 1' alta missió que ens 
serà encarregada. 

Finit el debat amb els parlaments dels 
companys Bazine i Mora, el Consell Nacional 
acordà les declaracions següents. — Cal fer 
notar que el gran nombre d'abstencions amb 
les quals la Premsa burgesa remarca tenden-
ciosament que foren presos els acords, fins a 
1.077, corresponen a Delegats que no es tro
baven presents al Consell, impossibilitats de 
concorre-hi, per trobar-se mobilitzats gairebé 
la totalitat. Conseqüentment, les resolucions 
foren acordades, en realitat, tal com segueix: 

I. D'acord amb les seves decisions ante
riors—el 25 de Desembre de 1Q15 i 9 d'Abril 
d'enguany—, el Consell Nacional del 'partit 
socialista, resolut, se ratifica en continuar llur 
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ple esforç en la defensa nacional, fins la llibe-
ració dels territoris invadits i fins que la Bèl
gica i la Serbia siguin restablertes Hiures i in
dependents.—Aquest estrem fou aprovat per 
1.Q17 vots, i havent 35 abstencions reals. 

II. Refusant, de nou, el perillós divisio-
nisme de Zimmerwald i de Kienthal: — El par
tit condemna, com antisocialista, tota tesi que 
no proclami ben alt el dret que té tot pais ata
cat a defensar-se.—El partit afirma que el deu
re socialista internacional és el de determinar 
quin és el governament agressor, a I' objecte 
de girar en contra d' ell tot I' esforç dels pro
letaris de tot arreu, per a preservar, així, els 
pobks de l'incitament o de la durada de la 
guerra. — 1.904 vots en pro, 30 en contra 
i 18 abstencions. 

III. Inspirant-se en la moció del Congrés 
del mes de Desembre de 1915, el partit cons
tata i pren nota dels esforços creixents de cer
tes fraccions de la Social-Democracia alema
nya per desfer-se de la política imperialista. 
Emperò, el partit recorda que la represa de 
relacions internacionals està, per ell, subjecta
da a condicions que no s'han pas acceptat en
care. Les diverses Seccions de la Internacio
nal encare no han celebrat els congressos res
pectius. Per consegüent, elles no han pas, se
gons les prescripcions del congrés de Desem
bre, proclamat el séu compromís als principis 
de la mateixa Internacional, a saber: 

1. Repudiament de l'imperialisme i de les 
polítiques de conquesta. 

2. Afirmació del dret que assisteix els po
bles en disposar de llurs destins; i, per les na
cionalitats o fraccions de nacionalitats violen-
tades, a fixar elles mateixes el séu règim. 

3. Protesta contra les violacions del dret 
internacional i dels neutres col·locats sots la 
garantia de la Europa. 

4. Examen i proclamació de les respon
sabilitats pels origens de la guerra i les garan
ties a exigir per a l'establiment d'una pau du
rable. 

5. Regoneixement del dret de defensa del 
proletariat de qualsevol pais que sigui atacat, 
i també del deure que té el proletariat inter
nacional de secundar els esforços del mateix. 

Hi han 1,837 vots en pro, 9 en contra i fins 
36 abstencions.. 

IV. Esperant que sigui possible, damunt 
d'aquestes bases, la represa de les relacions 
internacionals, el Consell Nacional decideix 
organitzar, tan aviat com pugui, una reunió 
de socialistes, dels països al·liats, en la qual 
hi seran precisades les condicions econòmi
ques i polítiques d' una pau durable, que tot-
seguit s'esforçaran per fer triomfar. 

El Consell Nacional demana al partit,a tots 
els representants seus, d'obtenir, del Govern, 
declaracions fermes i nétes relatives a les fina
litats de la França en guerra. Essent, el con
curs del socialisme francès, en la defensa na
cional, considerable i sostingut, té el deure 
d' exigir, del Govern, que afirmi altament la 
seva voluntat d' una pau perdurable, basada 
sobre la reparació del dret violat el 1871; el 
restabliment de llur independencia a cada na
ció opresa, entre les quals és precís posar en 
primer terme la Polonia; el repudiament for
mal de tota anexió, així com també l'accepta
ció de les garanties del dret i de l'arbitratge 
internacional.—1.937 en pro i 2 en contra. 

V. EI Consell Nacional encarrega als ele
gits seus d'exigir, del Govern, les mesures que, 
pera portar a terme els compromisos contrets, 
deguin reformar la direcció de la guerra, per a 
assolir una victoria ràpida i decisiva. El Con
sell compta amb els seus Delegats al governa
ment de defensa nacional, per a que ells con-
tinuin exercint pressió dins dels consells del 
Govern, a l'objecte de lligar a una organitza
ció més enèrgica i més completa l'acció mili
tar i diplomàtica de la França i les seves al·lia-
des.^ 1.940 vots en pro i 19 abstencions. 

La totalitat de la resolució fou votada, per 
aclamació, mans enlaire. 

Per a l i orientació de les democràcies de Catalunya 

EL P E M E H Í CITILÍ MODERN 

E L diari El Poble Català ha començat 
a publicar una interessant serie d'arti
cles sota el títol que encapçala aques

tes ratlles. Aquests articles són publicats en 
una secció especial del periòdic, en la qual, 
segons s'esmenta, plomes independents i pres
tigioses del Nacionalisme català aniran expo
sant el llur parer sobre l'estat present i el per-
vindre de les democràcies catalanes. Dos 
benvolguts amics nostres, en Manel Serra i 
Moret i el doctor Pla i Armengol, han inau
gurat amb els llurs escrits la secció esmenta
da; i, si sembla que amb la publicació de 
aquests articles es du l'intent d'orientar els 
anhels lliberals i democràtics de Catalunya 
vers una acció positiva i eficaç d'esquerra mo
derna, nosaltres que, com dèiem fa dos nú
meros, creiem que és de necessitat per a la 
nostra patria la creació de potents nuclis d'es
querra que vagin a actuar amb un caràcter 
profundament social ben concret i ben cate
gòric, pensem que és un deure de lleialtat po
lítica recollir els batecs d'aquesta aspiració 
que es concreta paral·lela al nostre pensament, 
en aquesta qüestió, i per això donem a conti
nuació un breu extret dels dos articles prime
rament publicats, i així ho anirem fent amb 
els que segueixin, limitant-nos, com diem, a 
reproduir-ne la part essencial, deixant per a 
una volta acabada la publicació de la serie, si 
res més no ho fa abans necessari, el posar-hi 
el nostre comentari, nobiement i amb bona fè. 

Heu's-aquí els principals fragments de l'ar
ticle del senyor Serra i Moret, publicat en 
l'edició del dia 6 dels corrents, sota el títol de 
«Els punts capitals»: 

«L'experiència dels darrers trenta anys ens ha 
mostrat el mateix exemple a tot Europa. Tot el 
preconcebut ha abortat. Les aspiracions de la de
mocracia han guanyat camí sempre que s'han 
eixit del plànol de les abstraccions i s'han impo
sat des del govern. És que la civilització ha tras
tornat les coses més radicalment del que ens 
pensem, i la difusió de la cultura ha produit 

l'efecte de que els homes estableixin coneixença 
amb tota mena d'idees sense necessitat de que els 
hi siguin predicades i de que, apart dels motius 
personals que puguin impedir-ho, se sumin ideal
ment a la força dels principis que més els 
atrauen. 

A Catalunya ja no pot tenir vida cap partit 
d'esquerra que no accepti com a tasca propia, 
primordial, dirigir les avançades i portar l'inicia
tiva del moviment nacionalista que fecunda 
aquesta terra. Ningú ha de pendre el lloc a les 
democràcies en atançar-se al sacrifici i sapiguer-
se oferir amb valentía i arrogancia a l'ideal d'una 
Patria irredempta. Que el fet viu se consagri en 
el dret. Es uní qüestió previa, indiscutible, per 
tots aquells que volem que el dret quedi consagrat 
per la vida. Ho tenim en el més pregón de la 
conciencia que els ideals de llibertat han de florir 
en els pobles lliures. I en això, precisament, tro
bem la nostra característica, i d'aquí no ens hem 
de moure. 

Car res substancia tant el nostre ideal quan se 
tracta de conquestes democràtiques. Com en tots 
els homes lliures del món, hi ha en nosaltres el 
convenciment de que el nostre ideal democràtic 
és incontenible. No el definirem dient-nos repu
blicans, car tot el que no sigui govern directe del 
poble no serà mai ni tan sols objecte de discussió 
per nosaltres. 

Som en un camí infinit en el qual la visió és 
maravellosament vasta i dilatada. Som en el camí, 
i, en ell, tot caminant amb el món i al compàs del 
món, haurem de detenir-nos sovint, cada dia, per 
a defensar punts concrPts, criteris, posicions, tot 
el que tingui una conseqüència i un efecte. No ens 
explaiem en polèmiques platòniques, ni ens atu
rarem a convèncer als qui no han de pensar com 
nosaltres. Al contrari. Amics de les situacions 
clares, volem saber qui són els nostres enemics. 
I aviat els coneixerem. Portem precisament la 
pedra de toc, allò que no permet als homes 
aguantar-se indecisos: la qüestió econòmica. 

A tots aquells qui embaumats en l'amorosa 
caricia dels ideals de Catalunya han arribat a sen
tir-se identificats amb les solucions democràti
ques i estimen el nacionalisme, perquè els hi ha 
perfeccionat el sentit de justicia, els hi semblarà 
ara una temeritat irreflexiva i una audacia per
versa la declaració, ja de temps feta, ja abans 
combatuda, de que ens trobem per convicció i 
per temperament dins el socialisme actiu interna
cional, i ens recaria i doldria que Catalunya que
dés sostreta del gran moviment generós i de les 
aplicacions pràctiques que pels governs d'Euro
pa han anat imposant-se. La socialització gradual 
o sistemàtica de tota la riquesa, començant per 
tota aquella riquesa l'acreixement de la qual té ja 
ara un sentit social definit i extenent-ho més en
davant a ço que, per arrels històriques o per tra
dició legal, conserva ben accentuat el caràcter de 
riquesa privada.» 

En l'edició del dia 11, el doctor Pla i Ar
mengol publicava sota el títol «Orientacions» 
l'altre article esmentat, la part essencial del 
qual reproduim a continuació: 

«La feina de les esquerres als pobles ja cons-
tituits políticament i que s'han incorporat l'espe
rit de les democràcies, ens ha d'alliçonar, però 
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no ens pot servir de guía, car Catalunya ha de re
soldre problemes que aquells ja han resolt. 

Nosaltres vivim en un poble que no té lliber
tat política, en una patria irredempta, i una es
querra, per a tindré eficacia, ha d'inspirar-se en 
aquesta situació especial de la nostra terra, essent 
integralment, agressivament nacionalista. Això 
vol dir que ha d'ésser no tan sols una força d'o
posició política, sinó una força d'oposició a l'Es
tat, amb el qual pot i dèu tractar, i, quan convin
gui, transigir temporalment, però al qual no s'ha 
de sotsmetre mai fins que el nostre plet político-
nacional estigui resolt. 

Sense una ferma base de catalanitat i naciona
lisme, l'esquerra no podria seguir la tàctica de 
portar la iniciativa en les qüestions político-patriò-
tiques, tasca nostra que ha tingut, fins ara, de fer 
la Lliga. Cal que Catalunya se senti representada 
per les esquerres, i que les qüestions catalanes 
siguin plantejades i sostingudes sense defalli
ments, acabant amb aquest tira i afluixa de la Lli
ga que sotsposa l'interès de Catalunya a l'interès 
de classe dels seus seguidors, i cal que, per amor 
a Catalunya, sapiguem fer venir a les modernes 
actuacions d'esquerra als lliberals a la vella ma
nera. 

Podrà ésser intensament catalanista, podrà 
ésser fondament lliberal i democràtica, però si la 
nova esquerra no s'inclina decididament cap a 
les modernes, justes i humanes concepcions so
cials, si no se sent francament socialista i actúa 
com a tal, la nova esquerra fracassarà com les 
altres. 

1 en aquest punt, que ha d'ésser eix de la nos
tra actuació dintre Catalunya, cal que tothom hi 
pensi amb absoluta lleialtat, abans de pendre po
sicions. És precís que l'home que es creu d'esque
rra, perquè se sent vagament republicà, lleugera
ment anticlerical o inofensivament renovador, se 
convenci de que, avui, totes aquestes coses les 
accepten les dretes i que, per tant, amb les es
querres, no hi té rès que fer, fóra destorbar-les. 

Qui no senti la justicia i la necessitat d'anar a 
la socialització de la riquesa col·lectiva; qui no es
tigui convençut de la inmoralitat i de la injusticia 
de les actuals organitzacions del treball, qui no 
senti l'obra de regeneració humana que ha de se
guir al conseguiment de les reivindicacions eco
nòmiques del proletariat; qui no es vegi amb cor 
d'anar vers els humils, a ajudar-los, a ensenyar-
los a lluitar i a fer que guanyin; qui toleri la 
coacció dels poders públics a favor del capital en 
les lluites entre aquest i el treball; qui s'avingui 
amb els monopolis; qui permeti la explotació de 
serveis públics per empreses particulars; qui no 
anheli un règim econòmico-social de més justicia 
i benestar pera tots els homes, aquest, que no vin
gui amb les esquerres. 

La orientació de la nostra actuació es aques
ta: nacionalista sense atenuacions; profundament 
lliberal-democràtica, i decididament socialista.» 

m m 

AL VOL. 
EI pas de la caravana 

S i nosaltres, de bona fè, haguéssim cregut 
alguna volta que les actuacions que el re
gionalisme s'emprenia eren actuacions 

que havien de tenir per fi l'assoliment, per a la 
nostra Catalunya, d'un règim'de llibertat que con
vertís els catalans en àrbitres de la nostra vida, de 
la nostra organització política i, per tant, ens ha

guéssim pres seriosament la darrera actuació par
lamentaria duta a terme, a les Corts de l'Estat, 
pels homes representatius d' aquell agrupament 
polític, veuríem, ara, amb tristor; la organització 
d'aquesta caravana de propaganda que, camí de 
Galicia, formaran els aburgesats autonomistes ca
talans de la Lliga Regionalista. 

I la veuríem amb tristor, perquè si a nosaltres 
jamai ens hagués inspirat confiança la catalanit
zació de Catalunya feta efectiva pels regionalis
tes, ens causaria sentiment i ens apenaría l'ànima 
l'haver de contemplar còm, una vegada més, s'in
tentava realitzar, no pas la catalanització, o, millor 
dit, la recatalanització de la nostra terra, però sí 
aquella famosa « catalanització d' Espanya » feta 
cèlebre ja en altres ocasions que la furia regene
radora dels regionalistes els portà a predicar una 
concepció regionalista, de caràcter general per a 
tot 1' Estat, en pobles que ni volien veure justifi
cat el problema de Catalunya ni entenien cosa 
justificable qne a ells se'ls volgués fer veure la 
necessitat que tenien d'actuar en un sentit polític 
que els proporcionés la consciència necessària 
per tal de fer-los esdevenir partidaris convençuts 
i entusiastes de la propia autonomía, així com 
també de l' autonomia dels altres nuclis ètnics 
components de I' Estat. 

Ara, els regionalistes, després d' haver-se de
clarat, ells mateixos, partidaris del nacionalisme 
i haver-se incorporat, per espontani voler de llur 
esperit, als rengles del nacionalisme català, s'em
prenen una croada de regeneració política, anant 
a predicar autonomisme a Galicia. Deixem de 
banda els sentiments, delicats i tendres, que els 
gallecs per la seva terra puguin sentir, i deixem, 
també, de banda la sotsmissiò caciquil a que es
tán subjectes. Nosaltres ens en planyem, perquè 
les nostres conviccions nacionalistes no perme
ten ni consenten que ens mirem estoicament la 
sotsmissiò política o social de cap poble de la 
terra a poders arbitraris, creats i emparats per la 
força, o per la ignorancia; però amb tot i ésser, 
aquesta planyença nostra, tan gran com se vulgui, 
és més gran la planyença que hem de proferir 
quan contemplem que també Catalunya, la terra 
nostra, aon políticament i socialment actuem, se 
troba sotsmesa, en bona part, baix un règim de 
caciquisme oprobiós, i es troba, a més, en abso
lut, completament desnacionalitzada i orfe, la 
seva espiritualitat, del sentiment i la modalitat 
catalana que li cal, necessàriament, si aspira a fer 
la total afirmació nacionalista que també els ho
mes de la Lliga, i com a modalitat de dreta, però, 
han dit, darrerament, ésser-ne partidaris. 

Nosaltres, repetim-ho, ens hem mirat sempre 
amb prevenció les actituts externament naciona
listes dels homes de la Lliga Regionalista. Si no 
ho haguéssim fet així i, de bona fè, haguéssim 
cregut en la pretesa acció nacionalista per ells 
realitzada, ara, quan haguéssim vist marxar, camí 
de Galicia, la terra miseriosa, la terra prolífica, 
aquesta expedició, aquesta caravana de propa
gandistes regionalistes, la nostra indignació i àd
huc la nostra necessitat nacionalista ens hauria 
fet adonar, una volta méa, que no podem ésser 
generosos del nostre esforç, perquè el nostre es
forç, avui, ha d'ésser per Catalunya. 

I és que a Catalunya, ma'grat les actuacions 
polítiques, sorolloses i apoteòsiques, del regio
nalisme, la descatalanització hi regna. No acon
sellant ni organitzant, els regionalistes, talment 
com si fos la organització d'un banquet faulós, la 
renacionalitzacióde la vida catalanaentotselsséus 
aspectes, els regionalistes, diem, fins davant la 
propia consciència, han perdut tota mena de pres
tigi per a exercir de regeneradors i consellers de po
bles. Quina regeneració han de portar, quins con
sells han de donar els homes que, ni en l'aspecte 
col·lectiu ni en el terreny individual, han incor
porat a la propia vida cap d'aquelles virtualitats 

que amb tant entusiasme diuen que propaguen? 
La caravana regionalista passarà, anirà pas

sant, pels verdosos prats de Galicia, però ens te
mem—amb tota indiferencia hem de dir-ho—que 
no hi deixarà cap record del séu pas. La caravana 
dels propagandistes del regionalisme—profetit
zem-ho — no arribarà, ni tansols, a somoure la 
quietut ni portar la guspira de vida que les cara
vanes de rodamóns sempre promouen en els po
bles, petits i misèrrims, aon, per breus instants, 
se deturen, per tal de poder pendre halé i reem-
pendre novament la eterna i infinita ruta... 

Et deure dels legisladors ciutadans 

En aquests dies de forta calor que la terra ei
xuta vola en mil partícules que es reparteixen per 
tots els indrets de la ciutat, hem pogut observar, 
a més de la deficiencia general de l'estat dels car
rers de Barcelona, el poc equitativament que està 
repartida la més o menys completa urbanització 
de la ciutat, i, casualment (?), com sempre, la re
partició és en perjudici del proletariat, per obra 
i gracia del nostre paternal Ajuntament, que, per 
més revolucionaris (!) que siguin els que en por
ten la direcció, sempre resulten ésser uns perfec
tes burgesos. 

A dintre la ciutat nova, no n' hi manca pas de 
pols, no; el que visqui en un carrer que no hagi 
merescut 1' atenció dels regidors, pot ben obser
var-ho, el dia que un lleu oreig ve a refrescar un 
xic l'ambient xardorós, més si un s'arriba a allu
nyar del centre, va creixent la polsaguera, en re
lació a la jerarquia social de les persones que 
1' habiten, i es dóna el cas, i sempre, sempre, es 
dóna el mateix cas, que Y obrer, que ja ha de so
frir totes les malvestats, producte de l'egoisme de 
l'element burgès, no en té prou amb haver de res
pirar l'aire infecte de les sales de treball; no en té 
prou amb estar privat de la llum natural la major 
part del dia; no en té prou amb nodrir-se deficient
ment i amb tantíssimes altres misèries com ha de 
soportar, que, encare, la corporació popular que 
hauria de vetllar per la felicitat dels ciutadans, li 
fa ofrena d'un núvol continuat de pols que és una 
barreja de totes les sobres infectes de matèries 
per a la industria, d' escombreríes, de carbó i de 
totes les porqueries hagudes i per haver que a 
cada pas trobem escampades per la ciutat. 

A part de Y efecte gens estètic de la pols, que 
dóna una patina indecent a totes les coses, calcu
lin,, els que tenen la obligació d' evitar-ho, el mal 
immens que es fa a la societat, enfeblint la natu
ralesa dels pobles, qual enfebliment va comuni
cant-se als fills i a les gèneres que vénen, fent-les 
estar propenses a tots els mals físics, espirituals 
i socials. 

La ciutat ha de mostrar-se agradosa per als 
que laboren pel séu engrandiment, i és, per tant, 
un deure primordial i sacratíssim per als que 
exerceixen la legislatura ciutadana evitar que la 
urb sigui un focus d'infecció i de mort per als 
homes que a la ciutat viuen i de la ciutat són 
sostenidors... 
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Unió Catalanista 
Secció Oficial 

EL passat diumenge, a dos quarts d'onze del 
matí, al Casal Cat bañista del Districte II, 
s' hi reuní el Consell General extraordi

nari de Representants de la Unió Catalanista, per 
a procedir a la elecció de la nova junta Perma
nent, puix, com ja s' ha fet públic, en virtut dels 
acords presos en el Consell General anterior, la 
Junta existent havia presentat la seva demissió. 

Ocupà la presidencia el Doctor Martí i Julià, 
al qual acompanyaven els individus de la Junta 
demissionaria Manel Serra i Moret, Pere Manen, 
Frederic Barceló, Josep Grant i Sala, Francesc X. 
Casals i Macià Mallol. 

El nombre de Representants que assistí al 
Consell que ressenyem no fou tan nombrós com 
en el Consell anterior. 

Constituit el Consell General, es donà lectura 
de l'acta de les dugués sessions anteriors, la qual 
fou aprovada. 

Se procedí, tot seguit, a la elecció de la nova 
Junta Permanent, donant el resultat que segueix : 

President, Antoni Colomer i Tutau, 60 vots; 
Vicepresident, Pere Manen i Artés, 60 vots; Tre
sorer, Joaquim Delclòs i Dols, 65 vots; Secretari 
general, Ricard Margarit, 65 vots; Secretari de 
Propaganda, Amadeu Peig, 50 vots; Secretari 
de Relacions exteriors, F. Pineda i Verdaguer, 
65 vots; Secretari d'Acció cultura! i social, Fre
deric Barceló, 65 vots; Vocal primer, Ramón Na
varro, 60 vots; Vocal segon, Eduard Xalabarder 
i Serra, 65 vots; Vocal tercer, Joan Mones, 65 vots; 
Vocal quart, Antoni Carbonell, 65 vots. 

Obtingueren sufragis, a més, en Pere Manen, 
per a la presidencia, 5 vots; l'Antoni Colomer, per 
a la vicepresidencia, 5 vots; en Ramón Duran, per 
a la Secretaria de Propaganda, 10 vots, i en Macià 
Mallol, per al carree de Vocal, 5 vots. També sor
tiren 27 vots en blanc. 

En atenció al resultat de la votació, la presi
dencia proclama la nova Junta Permanent. 

Acte seguit, el President pregunta si abans 
d'aixecar la sessió hi ha algú dels reunits que 
hagi de fer cap manifestació. 

Demana la paraula l'Amadéu Peig, Represen
tant dels Socis Protectors de la Unió, per a expo
sar, creient interpretar els sentiments del Consell, 
la profunda pena amb que veu còm se'n va de la 
presidencia de la Unió el doctor Martí i Julià i de
més companys demissionaris, i demana que, des 
de fóra de la Junta, continuin aportant el séu con
curs a la vida de la Unió Catalanista. Nosaltres 
—acaba dient, dirigint-se al doctor Martí i Julià— 
hauríem volgut que vós haguéssiu continuat en la 
presidencia, però ja que això ja no és possible, us 
demanem que no ens abandoneu i que resteu en 
la seguretat de comptar amb la major estima per 
part dels organismes de la Unió Catalanista. 

No havent demanat ningú més la paraula, s'ai
xeca a parlar el doctor Martí i Julià, qui comença 
dient: En nom de tots els que en el darrer Con
sell presentàrem la demissió dels nostres càrrecs 
i, sobre tot, en nom dels que no tornarem a és
ser de la Junta Permanent, us vui dir adéussiau; 
però,abans,permeteu-me,encare.quatre paraales. 
No puc oblidar els tretze anys de la meva presi
dencia de la Unió, i no és sense una viva recança 
que avui, resoltament per això, deixo aquest lloc, 
i, en fer-ho, sento la necessitat de confessar-me 
amb vosaltres, per a que, després, cadascú em ju
diqui, dins de la seva consciència. Quan, aquest 
matí, pensava que venia per darrera vegada a pre
sidir un Consell de la Unió, haig de declarar que 
em sentia commòs i trasbalsat; pensava en tots els 
esforços, amb tota la bona voluntat posats per a 
poder conseguir ésser la síntesi del pensament de 

tots els homes de la Unió Catalanista, i veia quan 
malagraida havia estat la meva tasca. I ara, al mo
ment de deixar la presidencia, he tingut de veure 
encare còm, fóra de la veu del senyor Peig, que, 
dins de la Unió, és una veu novella, ningú s' ha 
aixecat per a donar-me una prova, qnan menys, 
d' afecte patriòtic. 

El doctor Martí i Julià fa una ràpida enume
ració dels actes més remarcables de la Unió, als 
quals ell ha aportat la seva col·laboració sempre 
decisiva i en alguns moments ben sola i única: 
la celebració de l'Assamblea de Barcelona, a la 
qual van concórrer elements de dreta i esquerra, 
i en la qual va declarar-se la valúa nacionalista 
del catalanisme i el regoneixement del dret a la 
vida de tots els homes; els moments de Solida
ritat Catalana, que la Unió, resistint la riuada de 
aquella obcecació col·lectiva de Catalunya, anate-
mitzada àdhuc pels seus adietes, senyalava els 
erros que, després, tothom, els seus més ardits 
cabdills i tot, han regonegut, sense encare haver 
fet justicia a la Unió Catalanista ni a ell; les ges
tions infadigables portades a terme, infructuosa
ment, per a conseguir enfront de l'Estat l'acobla-
ment dels etements catalanistes; la celebració de 
l'Assamblea de Tarragona, que a pesar d'haver 
sigut acordada pel Consell General contra el 
parer de la Junta Permanent, fou portada a terme 
per aquesta d'una faiçò brillant, encare que, com 
ja es preveía, la manca de lleialtat dels elements 
que hi concorregueren feu estèril el sacrifici de 
la Unió de renunciar a l'acció política, en canvi 
de rebre de tots una col·laboració social, col·la
boració que després de celebrada l'assamblea 

' ningú li aportà; el defalliment que això produí 
en els elements de la Unió; i el determini de pre
sentar el missatge del 29 novembre de 1914, que, 
aprovat per una gran majoria, donava la sensació 
que la Unió aprovava la seva reviviscencia i que 
s'ennoblia pera noves lluites. 

La Unió—continúa dient el doctor Martí i 
Julià—no ha respost a les esperances que en 
aquells moments jo depositava en ella; potser si 
que hi havia bona fè en aprovar aquelles idees 
que la majoria no sentien; però jo tenia dret a 
creure en la lleialtat d'aquella votació, perquè 
era defensant les doctrines socialistes contingu
des en aquell missatge que jo havia arribat a !a 
presidencia de la Unió, i era enfortit amb la con
vicció que era per aquells ideals que s'em portava 
a la direcció d'aquest organisme, quejo realitza
va la preparació necessària, feta a tota llum, per 
a vigoritzar aquell lema de «Catalunya, Cata
lunya i Catalunya», amb el de «Socialisme, so
cialisme i socialisme. 

Però ha arribat aquest instant en que veig bé 
les coses, i m'adono que la meva persistencia en 
voler implantar aquests ideals per l'acció d'una 
política sana i nova i el no voler transigir en 
aquest punt, és el que m'ha portat a que dintre 
de la Unió no hi hagués amb mi aquella compe
netració ideal que jo tenia dret a esperar. Si el 
manteniment d'aquesta política renovadora era 
la característica de tota la meva vida i els ele
ments de la Unió no sentien aquesta actuació, 
per què se m'enganyava portant-me a la presi
dencia? 

Res m'hauria fet continuar rebent l'oposició 
sistemàtica dels elements de fóra la Unió; però 
l'adonar-me que jo ja no vivia en l'esperit dels 
homes de la Unió, és el que va impulsar-me a pre
sentar la proposició de disolució de la Uuió Ca
talanista. Aquesta disparitat, el Consell General va 
confirmar-la en votar, contra el meu parer, per la 
subsistencia de la Unió. 

En aquests moments que crec que la Unió 
continuarà existint, desitjo que el més gran acert 
inspiri als homes que s'emprenen la seva direc
ció i que mantinguin aquesta dignitat que és el 
séu mès pur patrimoni; si no ho feien així, si 

abandonaven aquesta puresa de principis i mal
metien la seva preuada tradició, jo, des del fons 
de la meva consciència patriòtica, els maleiría. 

I ara, adéussiau; la historia ens judicarà a tots. 
En Pere Manen s'aixeca per a parlar i diu 

que ho fa ell per trobar-se absent el president 
electe senyor Colomer. Diu que lamenta que el 
doctor Martí i Julià hagi pres com una manca de 
consideració i de respecte el que la Unió hagi 
manifestat la seva disparitat amb el pensament 
d'ell en algún punt. 

La Unió Catalanista —diu—passa, certament, 
per un moment de depressió; amb els nostres 
esforços procurarem aixecar-la, sempre mantenint 
la dignitat dels seus procediments, car abans de 
desposseir-la d'aquesta dignitat els qui avui ac
ceptem la responsabilitat de la seva actuació pre
feriríem matar-la. 

El nostre benvolgut amic Antoni Colomer 
i Tutau, president electe de la Junta Permanent 
de la Unió Catalanista, acaba de presentar, per 
mitjà d'una lletra dirigida al vicepresident, també 
electe, el nostre amic Pere Manen, la demissió del 
séu càrrec. Són de la lletra esmentada els concep
tes que transcrivim, i que dificulten, segons en 
Colomer, que ell pugui acceptar el càrrec per al 
qual el darrer Consell General extraordinari de 
Representants I' elegí: 

«Després de les meves persistents negatives i fer
mes manifestacions que vàreig fer-vos, tant a vós» com 
a l'amic Barceló, poc me pensava que les vostres reso
lucions portessin a cap el consentir la presentació de 
la candidatura en la que jo hi figurava com a aspirant 
a la presidencia de la Unió Catalanista. 

• La presidencia de la Unió Catalanista, com vàreig 
escriure a V amic Barceló i com ï hi he repetit avui, es 
troba en un setial rublert d'una auriola i d'un prestigi 
perdurables, car la presidencia del nostre benvolgut 
doctor Maní i Julià ha segellat, en tal lloc, tal nombre 
de virtuts, de les que n' és obligat continuador el que 
posseeixi les virtuts i condicions que, per dissort, no 
posseeixo. Altres homes, en el si de la Unió, estan en 
condicions molt superiors a les meves, i, pel que jo 
estimo a la Unió, per la que he fet i faré tots els esfor-
sos necessaris, considero indispensable que sigui un 
altre i no jo el que ocupi el lloc que, per a ergull, estí
mul i regoneixement de tots, ha vessat en ell un com-
ble de virtuts, i sacrificis, i ver amor patriòtic, el que, 
per la seva, i per mi sentida, decisió, ha pres el que 
fou fins ara el nostre digníssim president Domènec 
Martí i Julià, a qui Catalunya mai pagarà el molt que 
li n'és acreedor. 

•Per tant, amic A.anén, volgueu presentar al Con
sell de la Permanent la resolució ferma i sentida de no 
poder ocupar el lloc a que la bona estima dels meus 
consocis m'ha destinat.» 

Pels homes que lluiten 
per la llibertat del món 

ELS voluntaris de Catalunya en la guerra 
d' Europa, tots hem pogut veure amb 
quin braó lluiten i de quina faiçó més 

heroica realitzen el sacrifici de la propia tranqui-
litat i del particular benestar. Enduts, tots ells, 
pel sentiment de llibertat que tots e!s catalans 
duem arrapat al cor, s' han allistat espontània
ment en les fileres dels exèrcits de la França. 
Des del séu lloc, els nostres soldats, han donat 
la sang, i fins la vida... Generosament ho han fet 
i bravament s' han portat. Cal, doncs, catalans, 
nacionalistes, que tots estimulem l'acció d'aquells 
germans nostres dirigint-los la nostra simpatia 
i els nostres records... 



s LA NACIÓ 

Continuem tenint oberta, en la nostra Redac
ció, Canuda, 14, principal, una llista de sòtscrip-
ció, amb el fi de poder enviar les nostres delica
des fineses als voluntaris catalans de la gran 
guerra. Contribuiu-hi tots! 

Pessctr» 

Suma anterior . . . 715,95 
VALENCIA 

Ramón Mallent 1,00 
P. Sobré 0,50 

MANRESA 

Lluís Pagès 0,25 
J- H. R 0,50 

BARCELONA 

Rafel Aymà 0,30 
Juli Poch i Bové 0,50 

Total 719,00 
* 

* * 
La Joventut Nacionalista Republicana, de Bar

celona, té projectat celebrar un gran festival a pro
fit dels heroics voluntaris catalans que lluiten, 
amb la França, per la lliberació dels pobles. 

Per a tractar de la forma de portar a la pràc
tica el festival al·ludit, ahir, divendres, devia cele
brar-se una reunió de totes les entitats i joventuts 
nacionalistes d'esquerra. 

No cal dir còm LA NACIÓ veu amb simpatia 
la idea dels joves nacionalistes republicans de 
Barcelona i amb quin entusiasme s'hi adhereix. 

flotables festes ei l l e u firacienc 
ATENTAMENT invitats per la Junta de 1' Orfeó 

Qracienc, hem concorregut a les festes 
que amb motiu de la Festa Major de Gra 

eia ha organitzat aquesta benemèrita entitat, que 
tan fermament labora i amb un acert digne de tot 
elogi, per. l'enaltiment de la nostra patria. 

Breument detallarem el programa, que és ex
tens i variat. 

El diumenge passat hi tingué lloc un selecte 
concert de musica da camera, en el qual foren 
executades pels notables artistes Andreu Mogas, 
violí; Josep Garangou, viola, i Joan Molinari 
piano, ben escullides obres de Campagnoli, Tar
in i, Wieniowski, Max Bruch, Beethoven i Mozar 

El dimarts, al matí, tingué lloc un esplèndid 
concert a càrrec dè la massa choral de 1' Orfeó, 
dedicat als socis protectors. Totes les compo
sicions que integraven el programa, algunes de 
elles primera audició, foren executades amb la 
mestria i bon gust amb que ens té acostumats 
aquest important Orfeó. 

En la nit del mateix dia, la festa anà a càrrec 
de l'Esbart Folk-lore de Catalunya, el qual exe
cutà, amb molta cura, una serie de dances popu
lars catalanes, precedides d'una conferencia ple
na d'erudició i de fervor nacionalista, que donà 
el séu director Joan Rigall. 

Per a demà, diumenge, hi ha anunciada una 
conferencia sobre el tema: «La obra de la Coo
perativa Mutual Catalana», pel nostre amic J. 
Qrant i Sala, seguida d'un assaig de conjunt per 
l'Orfeó; i per a cloure aquesta tanda, el diumenge, 
dia 27, tindrà lloc un concert extraordinari en 
honor del malaguanyat soci de V Orfeó en Joan 
Lozano, amb la cooperació de distingits artistes 
i l'agrupació choral La Filantròpica. 

Aquesta serie de festes honoren a la benemè
rita entitat que les ha Organitzat. Tots els cons
cients nacionalistes comprenen i estimen l'alt va
lor que té la feina portada a cap per l'Orfeó Gra-
cienc en pro de la cultura musical del poble, infil
trant en ell les belleses de la musica en general, 
i en particular de l'art musical popular de Cata
lunya. 

La demissió del Dr. Marti i Julià com 

a President de la Unió Catalanista 

E N el darrer Consell General de Represen
tants fou elegida la nova Junta Permanent 
de la Unió i el doctor Martí i Julià cessà 

en les funcions de president, que havia desempe-
nyat des de l'any 1903, mantenint durant mo
ments crítics la vida de la Unió Catalanista, 
mercès al séu regonegut prestigi personal. 

No cregué LA NACIÓ que en el darrer Consell 
li fos precís fer declaració de la seva adhesió a 
tots els actes realitzats pel doctor Martí i Julià des 
de la presidencia de la Unió, del séu lleial entu
siasme per les orientacions per ell assenyalades, 
i del sentit regoneixement de la pèrdua insubsti
tuible que, en abandonar ell la presidencia, sofría 
la Unió Catalanista. La decisió íermíssima, ma
nifestada per LA NACIÓ en el Consell General de 
Representants del 30 de Juliol darrer, de seguir 
mantenint-se en els principis que inspiraren el 
Missatge aprovat per la Unió el 3 de Gener de 
1915, ens donava la seguretat que nosaltres no 
ens separàvem del doctor Martí i Julià, que res
tàvem fidels al séu pensament, i això privava que 
poguessin acudir als llavis del nostre director, 
que ens representava, paraules de comiat per l'il-
lustre, ara, ex-president de la Unió, que sempre 
seguirem considerant com el nostre mestre, espi
ritualment inseparable del nostre actuar per Ca
talunya i pels ideals socialistes. 

L'adéussiau donat pel doctor Martí, nosaltres 
no el sabríem respondre; ens hauríem de consi
derar situats enfront d'ell pera contestar-lo. I nos
altres, continuem sentint-nos al séu costat. 

LA REDACCIÓ 

£ls conflictes socials 
I NDUBTABLEMENT que representa un triomf per 

a la classe obrera l'assolir, encare que sigui 
en un grau mínim, la promulgació, per part 

dels de dalt, de tots aquells principis que tendei
xen al regoneixement dels drets dels individus, 
inspirats en un mutu respecte. 

Diem promulgació de principis, ja que altra 
denominació no pot donar-se al Reial Decret 
publicat darrerament, en el qual s'obliga al rego
neixement de les societats obreres a les organitza
cions burgeses que tinguin al séu càrrec la explo
tació de serveis públics. 

En conjunt, l'esmentat Decret no solucionarà 
res, i 1' únic valor representatiu que pugui tenir 
és el fet de decretar el regoneixement de les so
cietats esmentades. 

En un Estat que no fos 1' espanyol, tot el que 
el Decret disposa tindria un més alt valor, pel fet 
d'inspirar més confiança, en el cas suprem de 
fer-se necessària la intervenció del govern o l'ar
bitratge d'una determinada institució, per a solu
cionar un conflicte. 

El Reial Decret suara dictat no és ni pot ésser 
una cosa definitiva, ja que e! séu contingut dèu 
reformar-se, inspirant-lo en un més ampli criteri. 

Els obrers, però, deuen fer-ne arma d'aquests 
nous drets que fins avui no els han estat regone-
guts i és en aquelles lluites entre ells i el capital, 
en les quals s'hi presenten els cassos pràctics per 
a les solucions—i la duració d'aquestes—de les 
mateixes, els que han d'aprofitar per a introduir 
totes aquelles reformes que siguin necessàries i 
donar una major solvencia al que avui sobre re
goneixement de societats obreres s'ha decretat. 

Sembla que va en camí de solucionar-se la 

vaga que, des del darrer conflicte de l'art textil 
venien sostenint els contramestres. 

De fet, ha devingut parcial, ja que són moltes 
les cases que han abonat els jornals que es nega
ven a satisfer i que era el motiu de la lluita que se 
sostenia. Sols manquen a cedir els de sempre, els 

rapatanis, però donada la ferma actitut que serva 
la societat obrera El Radium, no els tocarà altre 
remei que cedir. 

Que sigui prompte. 

NOVES 
S} ha publicat el cartell dels Jocs Florals 

de Sant Martí, que ha organitznt, per al 
dia 17 del proper Setembre, la Joventut 

«Els Néts dels Almogàvers>, del Casal Naciona
lista Martinenc. 

S'adjudicaran nombrosos premis, oferts per 
distingides personalitats i entitats catalanes. 

El Jurat Qualificador està compost com se
gueix: Prudenci Bertrana, President; M. Alcántara 
i Gusart, J. Vives i Borrell, Joaquim Delclòs i 
Joan Torner, Vocals; Miquel Guinart, Secretari. 

Les composicions deuran enviar-se al Casal 
Nacionalista Martinenc, Poblet, 25, i adreçades 
al Secretari del Jurat, per tot el dia 5 de Setembre. 

Prenent peu de l'article que el nostre amic 
Jaume Arqué i Clapés, director de l'Escola Na
cional, de Bellcaire, amb el títol de «L'ensenyança 
dels sords-muts catalans», publicà en aquestes 
planes i fou reproduit, més tart, en el periòdic 
professional El Clamor del Magisterio, l'Associa
ció Protectora de l'Ensenyança Catalana ha resolt 
informar-se respecte quina base d'idioma és la 
que constitueix l'ensenyament dels sords-muts en 
els establiments de Catalunya, per a gestionar, si 
fos precís, l'adopció de la llengua nadiua, de la 
qual no és just ni humà privar a aquells des-
venturats. 

La Comissió organitzadora de la darrera 
«Festa d'Infants i de Flors» ha fet entrega de la 
liquidació de la mateixa a l'A. P. de l'E. C. 

Els ingressos que hi hagueren en la festa es
mentada foren de 3330'50 pessetes i les despeses 
de 2381'35, quedant, per tant, un benefici líquid 
de 949'15, apart de diversos objectes sobrants 
del Festival. 

* 
* • 

Com diem en altre lloc, demà, diumenge, a 
les quatre de la tarde, en J. Grant i Sala donarà 
en l'estatge social de l'Orfeò Gracienc,—*ex Cas-
sino del Bosc—Rambla del Prat, una conferencia 
pública versant sobre'l tema: «L'obra de la Coo
perativa Mutual Catalana». 

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

TOTS ELS DIES 
Els divendres Boullabaisse - Dissabtes menú 

corrent i vegetarià 

P O R T A DE LA P A U 

• • LA NACIÓ • • 

ABONAMENT 

2 pessetes trimestre : : Estranger: 3 pessetes 

C. E. d'Arts Oràfiques.-Mallorca, 257 bis 
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