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LES ...mims 
DESPRÉS de les lluites formidables i apas

sionades que l'esperit dels homes 
moderns ha hagut de sostenir i sosté, 

encare, contra l'esperit atàvic de la religió 
catòlica, és sensible que, cada dia més, una 
nova acció antirreligiosa, vagi fent-se neces
sària d'ésser portada, amb tota vehemencia, 
a terme. 

Els directors o, millor dit, els que prete-
tenen influir en la direcció espiritual dels ho
mes, dels homes de les cledes que el catoli
cisme té formades, prou s'esforcen en con
trarrestar l'acció nova i humaníssima que van 
afirmant els nuclis socials que entenen que, 
avui, sols un concepte, una idea de depu
rada i rigorosa bondat social és digna de 
tenir un lloc reservat en la consciència hu
mana. 

Lluiten, els homes de consciència enter
bolida, per apaivegar i fer decréixer el clamo-
reig formidable que s'alça, amenaçadorament 
revolucionat, del cor mateix dels estaments 
populars que no saben avenir-se a viure man-
sament, resignadament, una vida de priva
cions i misèries que contrasta, sangnantment 
i de una faiçó despiadada, amb el sistema de 
viure, luxuriós i opulent, de les burgesies 
convencionalment crèdules i, hipòcritament, 
catòliques. 

Contempla, el poble, com tots aquells que, 
damunt d'ell, exerceixen un domini, són pos-
seidors o, quan menys, parencen ésser-ne, 
de un pregon sentiment catòlic, indicador, les 
més de les vegades, de patir una intranqui-
lítat de consciència, que creuen, amb aquell 
barniç religiós, fer desaparèixer o atenuar, i 
davant del que el poble contempla, enfront 
de l'interessat convencionalisme de les classes 
capitalistes, el poble, sàviament materialista 
en aquests casos, s' allunya, sossegadament 
però amb ferma i resoluda decisió, d'aquestes 
Congregacions burgeses que, al séu dir, s'eri
geixen en laborants de la pau i de la l'harmo
nia social a base—això sempre i per damunt 
de tot—del respecte infrangibie a tota mena 
de poders constítuits i a tota llei de concep
cions sobrenaturals. 

La emancipació de les classes jornaleres, els 
components d'aquelles Congregacions... so
cials la desitgen i la esperen. Per això la propa
guen, i pel mateix, també, van creant Sindicats 

catòlics. Emperò, la emancipació que perse
gueixen, no és pas una emancipació íntegra, 
total i racional, no. És, això sí, una emanci
pació singularíssima que, segons diuen, ha de 
sotstreure els obrers del domini polític i social 
que pateixen, a causa i a conseqüència — 
també és el séu dir—de la pressió exercida 
per la propagació de idees i teories disol-
vents, basades en la manca de respecte als, 
per ells, sacratíssims interesos del capitalisme, 
dignes d'ésser íntegrament respectats, perquè 
el capital consideren que és la força impul
sora i creadora de tot avenç social i humà. 

Predicant concepcions (?) socials de sem
blant faiçó enteses, practiquen, els benaven
turats que s'hi dediquen, una missió santa 
que plau, i per això la sostenen, subvencio
nant-la, tots els capitalistes i burgesos, catò
lics o indiferents al catolicisme. 

El mal—mal per ells—és, però, que els 
treballadors que pensen i actuen per compte 
propi, prefereixen més viure allunyats de les 
Congregacions... socials, que no pas prestar-hi 
el séu apoiament i esmerçar-hi cap acció ni 
energía. I és que s'han donat compte, ja fa 
mòlt temps, que els problemes espirituals 
que la religió planteja són fàcilment resolts 
amb la senzilla adopció de un mètode racio
nal que aconsella, avui, en les hores actuals 
de la nostra societat moderna, prescindir, en 
absolut, de tota mena de religió, i procurar, 
per tots els mitjans possibles, que sigui un 
fet, en la organització social, el resplandiment 
de tota mena de virtuts i rectes intencions 
que, en abolir l'esclavatge col·lectiu i econò
mic dels homes, els sitúi en un plànol d'ele
vació moral aon no hi tinguin estada els pre
judicis religiosos, amb tot l'envolum de far
ses, convencionalismes, enganys i renuncia-
ments. 

La idea dels Sindicats obrers catòlics, 
creats, apoiats i dirigits per la burgesia cleri
cal, ha d'ésser combatuda per tots els homes 
amb l'esperit inondat de modernitat, puix ella 
encaminaria els treballadors, si s'avinguessin 
a fer el jòc de tan altruistes sociòlegs, vers un 
estat de sotsmissió i resignada conformitat a 
totes les presents injustícies per a la desapa
rició de les quals no basta, no, entregar-se a 
les pràctiques pseude-caritatives unes voltes i 
ridícoles unes altres, que el culte a una religió 

imposa als que encare hi creuen, sinó que és 
necessari trasbalsar i transformar totalment el 
règim social que consent, tolera i produeix la 
interminable serie de iniquitats que, amb tot 
rigor, els homes pateixen. 

Les Congregacions...socials, que per a la 
causa de l'obrerisme no tenen cap valor, te
nen, en canvi, un valor, un gran valor, per a la 
burgesia, avaraji mesquina, que, per egoisme, 
només que per propi egoisme, es permet el 
luxe de tenir creences religioses, ensems que 
es creu amb dret a fer-ne tenir als altres, i a 
fer més, encare, a volguer influir, des de les 
Confraries religioses, a la vida societaria dels 
treballadors que no es deixen convèncer per 
aquells, car saben, sobradament, que les 
causes socials i de dignificació humana només 
poden solucionar-se mitjançant l'esforç unà-
nim, col·lectiu, dels treballadors, acceptant les 
modalitats socials reivindicadores, però rebut
jant, absolutament, les falsetats religioses, de 
les quals, tan els homes com els pobles, arreu 
del món, van emancipant-se'n. 

Comentaris 
Els papers invertits 

EN La Cierva no és sant de la nostra de
voció; si no recordéssim d'ell altra 
cosa que aquella repressió cruelíssi-

ma que seguí a la setmana de Juliol, ne tin
dríem prou per a no tolerar-lo mai més com 
a governant. 

Però, ara, .en La Cierva, al Parlament es
panyol, ha defensat, no sé pas per quins mo
tius, una cosa altament simpàtica, un punt del 
nostre programa, mentre els que es diuen 
avançats i àdhuc els que es diuen radicals, 
han treballat per a que dominés la idea bur
gesa i retardataria. 

Ha sigut amb motiu de discutir-se el pro
jecte de ferrecarrils secundaris. 

El retorn a ia societat, a la nació, de les 
riqueses que sols a ella pertanyen i dels mit
jans de treball que sols ella pot esgrimir amb 
el máximum de rendiment i profit per a tots, 
i amb l'abolició completa de la explotació 
dels homes per augmentar el guany, més curt, 
la socialització, la nacionalització de la riquesa 
social i dels mitjans de treball col·lectius a que 
aspirem, no és pas, en certs ordres d'aquesta 
riquesa i d'aquests mitjans de treball, una cosa 
massa planera. Són mòltes les resistències que 



I L A N A C I Ó 

Vida parisenca 

Eli antimilitaristes que lluiten 
A BANS de començar la guerra actual, 

quan la multitut restava embabiecada 
davant les grans parades militars, i els 

oficials i els timbalers majors i tots els engra
natges de la poderosa màquina, s'exibíen en 
plena apoteosi, sortien, d'entre els milers de 
ciutadans, alguns temeraris idealistes, que, 
plens de coratge, entonaven les enèrgiques 
estrofes de La Internacional. La massa huma
na, d'ànima burgesa o infiltrada de un patrio
tisme contaminat per l'ambient on dominaven 
els botons dorats i les calces vermelles i aon 
les xarangues no paraven un instant de tocar 
marxes bellicoses, es tirava damunt d'ells, els 
acorralava i els mal-feria, a voltes, però no 
aconseguia fer-los abandonar la seva campa
nya, i, a la primera ocasió que es presentava, 
reapareixien, ja en major nombre, i comença
ven de nou aquella estrofa que jamai podien 
acabar. 

Avui, aquests temeraris somniadors, són a 
les trinxeres i breguen contra l'exèrcit invasor 
amb el mateix entusiasme amb que lluitaren 
contra el militarisme de França, al costat 
d'aquells militars a qui tantes voltes xiularen, 
sota els plecs d'aquella bandera, enfront de la 
qual enarboraven la bandera roja de les rei
vindicacions socials. 

El meu company de taula, és un d'ells. 
Vesteix l'uniforme de la infantería i ha lluitat a 
l'Alsacia, a la Champagne i a Verdun. Porta 
la creu de guerra i tres ferides. El séu parlar, 
ple de sentimentalisme, sembla més propi 
de un poeta del Romanticisme que de un me
tal·lúrgic revolucionari del nostre segle; sem
bla més la oració de un místic dins el claus
tre que l'afirmació de un home, conscient i 
lliure, que acaba de viure dos anys i mig sota 
una pluja contínua de metralla. 

Glosa els seus ideals, que es conserven in
tactes; parla, somrient, de les seves fadigues; 
del sol brillant que il·luminarà el món després 
de la tempesta; de la tràgica pau del camp de 
batalla quan aquesta és finida; de les aspira
cions de renovació social que el portaren una 
volta a la rebel·lió contra la força pública en 
la Plaça de la «Republique> i que avui l'han 
portat a lluitar contra el militarisme prussià. 

En les seves paraules no hi ha ni el segell 
de la lluita, ni l'olor de la pólvora, ni el sabor 
del sofriment. Sols respiren optimisme; segu
retat en l'esdevenidor; seguretat en la victoria 
de França; seguretat en la victoria del socia
lisme. 

Sols es mostra aconortat per la desfeta de 
la Internacional obrera, aquella força immensa 
que, en les hores angunioses que precediren a 
la mobilització, en lloc d'ésser un factor de 
pau fou un factor de guerra, i àdhuc, avui, 
quan en les llars apagades ha penetrat ja la 
fam i el fret, segueix essent el factor principal 
amb qui compten els governs per a prosse
guir la tragedia. 

«Però, de qui fou la culpa?—diu ell—Dels 
socialistes de Serbia, que vegeren mena-
çada la seva llibertat amb l'ultimàtum d'Aus-
tria i la seva independencia amb la invasió del 

territori per les forces del difunt Francesc 
Josep? No. Dels socialistes de França i Rússia, 
d'aquests dos pobles que en nom de la Justi
cia clamaren contra l'agressor i sortiren per a 
impedir el crim? Tampoc. 

»La culpa, si la culpa existeix entre nosal
tres, sols pot ésser dels socialistes dels Imperis 
centrals. 

»En aquelles hores supremes, què feren 
aquells que tantes voltes havien fet tremolar 
les parets del Reichstag? Què feren aquells 
que, enfront de una burgesia pangermanista i 
de un militarisme omnipotent i intangible, ha
vien, plens d'heròica sinceritat, exposat les 
queixes de l'Alsacia-Lorena, llatzerada a Sa-
verne per la turba prussiana? Què fan, avui, 
encare?» 

EI guerrer té raó: si la culpa existeix, la 
culpa no és a França. Però, existeix la culpa? 
Un jorn podrem, serenament, jutjar pel 
que avui no hem vist; avui ho fem, solament, 
pel que. veiem : per les deportacions de 
Bèlgica; pels parlaments anexionistes; pel si
lenci de mort de la majoria dels socialistes 
alemanys, davant d'aquells fets de barbarie i 
d'aquestes paraules expressant ambició im
perialista. 

El gran Liebneck gairebf no ha tingut dei
xebles ni successors! 

EI bon soldat em parla, després, del milita
risme francès; d'aquell militarisme contra el 
qual tant temps bregaren, esperant, amb la 
seva destrucció, evitar l'horrorós conflicte ac
tual; i em conta que subsisteix, encare, però 
que no són,el militarisme, aquells oficials, que, 
en el fons de les trinxeres, combaten per la 
llibertat, ni aquells que els acompanyen, plens 
de coratge, a pendre les posicions enemigues, 
ni aquells, que, des de lluny, ordenen els mo
viments que han de portar les tropes a la vic
toria... 

«Aquests — segueix —, són el poble; són, 
amb nosaltres, l'ànima de França, que lluita 
per la llibertat de tot el món, àdhuc per la del 
poble alemany, oprimit i esclavitzat pel 
mateix militarisme que pretenia esclavitzar a 
tota la Europa! 

»EI militarisme francès que avui actúa, en
care — diu el lluitador socialista—, ni viu en 
les trinxeres, ni treballa per la patria; resta 
amagat i, des de la ombra, remou els papers 
dels ministeris, furgant i treballant, solament, 
per a cercar el profit personal de tots aquells 
que tenen esperit d'esclau o estómec de corb 
insaciable, en lloc de tenir esperit de homes 
lliures i abnegació de patriotes. 

Vet-aquí, lector, la magna paradoxa: els 
acèrrims antimilitaristes, els traidors, amb el 
fusell a les mans, a les trinxeres, defensant la 
intangibilitat de la Nació; i aquells que, abans 
de la guerra, mostraven el séu pit ple de me
dalles i els colors de la senyera en tots els in
drets del còs; aquells que tenien el nom de 
la Fraaça sempre als llavis i que en nom d'ella 
atropellaven els idealistes que cantaven La 
Internacional, emboscats lluny de la metralla, 
lluny de les bales, fugint de la intemperie i 
d'aquella bandera que els crida al costat séu, 
es tapen les orelles quan senten les vibrants 
notes de La Marsellesa... 

F. MONTAÑA 

Paris, Febrer de 1917 



LA NACIÓ 

Les idees socials i reli
gioses d'en Joan Jaurés 

III I DARRER 

N o direm, com s'ha fet alguna volta, que 
la tesi d'en Jaurés, en De la realitat-
del món sensible, sigui un simple 

exercici d'escola, en el qual s'hi ha ajustat ne-
gligentment, a fi d'ésser nomenat a la càtedra 
de filosofia de la Universitat de Tolosa. No 
hi ha pas cap dubte que no s'assembla a les 
obres de la seva maduresa. El llorejat del 
concurs general s'hi veu a cada plana, dessota 
el doctor en lletres. Les estances, els fragments 
de valentia, abunden: la virtuositat dialèctica, 
aturdidora, no deixa d'afadigar el llegidor. 
No obstant, ens equivocaríem si deduíssim 
que en Jaurés no havia pres el séu tema serio
sament. Reimprimí aquest llibre a l'any 1Q05; 
si no hagués estat d'acord amb les idees que 
hi havia exposades, segurament se n'hauria 
abstingut. De fet, la filosofia que s'hi troba 
esboçada, ha restat la seva fins a la fi, el menys 
en els grans trets característics. 

És netament «realista>, i, no obstant, a tra
vés Ravaisson i M. Lachelier, sembla relacio
nar-se a Schelling i als neoplatonians. És di
fícil de dubtar-ne quan es troben passatges 
com aquest: «L'esperit, anc que sigui e! pri
mer en el món, ha acceptat de produir-se a 
la natura, segons la natura. La seva força, la 
seva victoria, no és de rebutjar la natura, és 
d'enlairar-la fins a ell, de transformar-la gra
dualment... Déu és, i és la perfecció; més si 
acceptava així aquesta perfecció, ja donada, 
seria una natura, no seria la perfecció. Vet-
aquí perquè Déu descobreix, en sí, el món, 
com un abim de lluites i de contradiccions 
sempre solubles, ja que procedeixen de l'ac
tivitat de Déu». 

Les concepcions d'aquesta faiçó, perme
ten de no negar la realitat de la imperfecció i 
del mal, malgrat no considerar aquesta realitat 
com irreductible. Constitueixen un assaig de 
solució per als problemes metafísics, que sem
blen haver preocupat a en Jaurés per da
munt de tots els altres. La raó, pot compen-
dre la coexistencia de la natura i de Déu? 
Amb altres termes, la seva metafísica limita 
amb la religió. Ho fa remarcar ell mateix: «És 
precís mantenir-se—escriu—en el punt d'obir 
on l'ésser, la sensació, la vida, la consciència, 
no fan més que un. Direu que hi precisa una 
certa complacencia? Ho confesso; més aquesta 
complacencia es nomena religió, car ella ens 
posa amb harmonia continua amb el principi 
suprem de les coses». 

El sentiment religiós brolla dins en Jaurés 
de dugués fonts que no s'han assecat mai. La 
primera és l'amor de la natura, que s'ha re
velat tan fort, en Jaurés, ja de nen, aquesta 
mena de fusió íntima del séu ésser amb la 
terra, el cel, el bosc, els camps, els grills, les 
abelles, amb tota la vida palpitant i brunzi-
dora del séu aimat Migdia: d'allí són els ve
ritables himnes dels quals està curulla la seva 
tesi; himne a la lluna, a la nit, a la terra, a les 
estrelles, etc. L'altre, és el desig profunde de 
la justicia, el pressentiment i la exigencia de 
un ordre social que serà harmoniós i verita
blement humà, del qual la realitat present és, 

encare, ben allunyada, però que es deu realit
zar. Aquesta fè, que el dubte jamai ha desflo
rat, és d'essencia veritablement religiosa. 

Conseqüentment, l'actitut d'en Jaurés en
front de les religions positives, i de la cristiana 
en particular, és, a la vegada, mòlt respectuosa 
i completament lliure. Pensa, com Renan, que 
no convé parlar de les religions a la faiçó de 
Voltaire i dels filosops del segle xvm. «Jo no 
he cregut mai —diu —que les grans religions 
humanes fossin la obra de un càlcul i del xar-
rairisme... Són sortides del fons mateix de la 
humanitat». Sab quin lloc tenen a la historia. 
Es tracta del cristianisme? En Jaurés n'experi
menta l'atractiu místic, el poder de persuassió 
i de consol. El medita; es sent amb íntima co
munió amb els cristians de tots els segles, 
amb un sentiment de pietat per a la debilitat 
humana, d'abnegació fraternal, de consagra
ció i d'amor per a tots els homes. 

Però, certs trets del catolicisme contempo
rani, d'ell l'allunyen. De moment, els dogmes 
el detenen. El séu respecte a la veritat no so
freix cap compromís; no s'avindrà mai amb 
els acomodaments que permeteríen conservar 
com cert el que una crítica decisiva rebutja 
com fals. Així, ell ha seguit amb un interès 
apassionat els esforços de l'abad Loisy: si el 
catolicisme — diu Jaurés — hagués consentit a 
admetre que ha evolucionat, «que s'hagués 
regonegut el dret d'haver-se equivocab, quin 
pervindre s'hauria obert devant séu! 

Després, el cristianisme considera la natura 
humana com decaiguda. D'aquí un pessimis
me i unes pràctiques ascètiques que en Jau
rés rebutja amb totes ses forces. Als seus ulls, 
la natura, de la qual no en dissimula els mals, 
és, malgrat ells, divina. La seva metafísica 
evolucionista és netament optimista. «L'indi
vidu humà — ha escrit —també és el resultat 
de una terrible evolució de natura, és l'hereu 
de gran nombre de forces brutals, porta en sí 
també instints d'animalitat». 

Va, doncs, a renunciar a ell mateix? Va a 
maleir a la natura i rebutjar-la? Aon serà el 
séu punt d'apoiament per a llançar-se més alt 
i quin serà el preu de la seva victoria si no 
ofereix al govern de la raó més que una àni
ma morta i una sensibilitat apagada?» I, a més: 
«La força dels instints, el calor de la sang, l'a
fany de viure, no seran atenuats; però els po
ders instintius seran disciplinats i harmonit-
zats per una alta i general cultura. La natura 
no serà suprimida o afeblida, sinó transfor
mada i glorificada». No hi ha en aquestes pa
raules un ressò llunyà d'en Fourier i dels saint-
simoniens? Potser sí; però s'hi regoneix, sobre 
tot, el pensament d'aquests altres, que llança
ven son esguard, directament, damunt la na
tura, i la serenitat dels quals no era torbada 
per aquest espectacle. És remarcable que, en 
Jaurés, tot ell nodrid dels neo-platonians, no 
ha deixat mai de veure la natura amb els ulls 
dels grecs de la època clàssica, segurament 
perquè, des de la seva infantesa, la sentia com 
ells. 

Malgrat tot el séu optimisme, no li amaga ni 
les misèries de l'home, ni les tristeses i els so
friments que fan a la nostra societat tan lletja. 

A L'Armée Nouvelle, sobre tot, sots la in
fluencia dels anys i de les inquietuts, es co

lora, devegades, amb tintes melancòliques. 
«Quan es pensa —escriu en Jaurés —que per 
l'individu el dolor individual és un abs< 
i que per comble de insensibilitat i d'escàn
dol, mòlts sofreixen i moren sens ni haver 
entrevist a què, llur dolor i llur mort, poden 
servir No hi ha progrés' social que pugui 
plenament consolar de tots els sofriments que 
en foren el rescat... Després de tot, tinc sobre 
el món, tan cruelment ambigu, una segona 
intenció, sense la qual la vida de l'esperit 
semblaria apenes tolerable a la raça humana». 
I, més lluny, aquest crit de dolor: «Quantes 
existències triturades sense haver pogut llan
çar ni una espurna de revolta, com pedres ei-
xafades sobre el camí, de les quals—la es
purna—també és eixafada sota les rodes de la 
pesada màquina!» 

A mesura que avançava en edat, els pro
blemes religiosos, i en particular el del mal, 
s'imposaven cada vegada més al séu esperit. 
Ell ha dit, en propis termes, al nostre com
pany Enjalran, amb el que li agradava con
versar, tot passejant pel camp, durant les seves 
estades a Bessoulet, «que devia procedir per 
sugestions ben clares abans d'abordat de front 
la qüestió en una obra directa que reservava 
per a la seva vellesa». Lluny de pensar que el 
progrés social devia fer desvanèixer aquests 
problemes, ha escrit més de una vegada que la 
societat nova, fundada sobre la justicia, veuria 
produir-se «un gran renovament religiós». 
Les formes religioses, desapareixeran. Però 
d'altres naixeran, car el sentiment i la idea de 
l'infinit són indesarrelables. «L'ànima infantil 
— diu en Jaurés - e s plena d'infinit surant, i 
tota la educació dèu tendir a donar un con
torn a aquest infinit que està a les nostres 

ànimes». 
L. LÉVY-BRUHL 

m m 
Per la Lituania 

E L Comité Pro Lituania ens adreça la co
municació següent: 

«El Comité Central Pro Lituania que 
funciona a Friburg, acaba de fer una sentida crida 
adreçada a tots e! cors generosos i particular
ment a la dels pobles on fins ara no ha sigut en
care secundada sa tasca, interessant-lo a fi de 
que secundin la obra profundament humanitaria 
que s'ha proposat. Dit Comité comunica al de 
Barcelona que !a crida llançada per aquest darrer 
ha sigut reproduída per l'únic diari lituania que 
les autoritats alemanyes permeten en el país ocu
pat, havent produit excel·lent impressió entre la 
població lituaniana la nova de que, a Barcelona, 
hi havia un grup de persones generoses que és 

Írpreocupava de llur sort.» 

Quarta llista de sotscripció: 
Suma anterior. 235 Pies. 

Joan Pintó 5 > 
Adolf Antonini 10 -
Tomás de Zulueta Fernández 
Narcís Oller . . 
Pere Homet 25 
Pilar Puig i Macià 15 
Pau Roura . . . , . . , 5 » 
Antoni Escubós . . . . . 10 

Total . . 315 Ptes 
La sotscripció, continua oberta :•. la Secre 

del Comitè,'Plaça de la Univ. ¿egón 
segona. 
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La llar de l'obrer 
A l'interior de la ciutat 

E L problema de l'habitació obrera, s'ha 
estudiat mòlt, i s'ha insistit mólt, també, 
respecte la manca de higiene i d'art 

que l'alegri, que acompanyi la vida de l'obrer, 
sobre tot a les grans ciutats; però mai s'hi in
sistirà prou, i mai s'hauràn dit prou paraules 
per tal que els ciutadans tinguin un concepte 
clar de la vida grisa que han de portar les 
families obreres, i mai serà efectiva la feina, 
que, per acabar amb aquesta injusticia, es faci, 
si les corporacions públiques no hi posen una 
particular atenció, i amb tota l'amplitut que 
el cas es mereix. 

Arreu és trista i lamentable la llar de 
l'obrer, en les ciutats populoses, tant a dintre 
de la ciutat, com en els barris estrems; més 
aon és realment afrosa i fa entristir, només 
de pensar-hi, és per aquets carrers estrets, 
bruts i humits de la ciutat vella. 

Les ciutats d'alguna importancia política, 
les que havien aguantat anys enrera els em
blemes de les col·lectivitats en lluita, estaven 
sovint exposades a la invasió i els assetjaments 
dels contraris, i havien d'estar encerclades de 
potentes muralles per a defensar-se de qui els 
atacava, i com que un enrotllament fortificat 
no és cosa que fàcilment es porti a terme, per 
això la ciutat, en població gairebé sempre crei
xent, per enquibir dintre la esfera guardada, els 
ciutadans nousqueveníen a eixoplugar-s'hi, se
guint la marxa, de mols anys iniciada i en 
nostres temps arribada a un grau elevat, de 
fugir la gent de la solitaria vida del camp, per 
anar a augmentar les ciutats, anà amuntegant 
edificis damunt edificis, reduint els espais lliu
res i construint vivendes fins damunt els ca
rrers ja estretíssims, privant d'aire i de llum a 
un tant per cent crescudíssim de locals infec
tes, destinats a hostatjar persones de tots els 
estaments socials. 

Arribada la època en que les defenses mi
litars de les ciutats, esdevingueren inútils i 
innecesaries, s'enderrocaren aquestes per a 
fer pas a la urbanització encongida; i l'esta
ment potentat i el no potentat, però que po
dia disposar de cabals per abandonar les es
tretors de la ciutat insana i atapaïda, abandonà 
les vivendes negroses i tristes per a ocupar 
nous locals més espaiosos, clars i airejats que 
aquells, els quals, es veien condemnats fins 
allavors. 

Arribat, això, a la nostra ciutat, en el mo
ment que la seva població anava creixent a 
passos de gegant, i no havent-se preocupat 
les corporacions públiques de reservar lloc 
per a barris obrers, sanament i amb estètica 

•construits, i essent els barris forans massa 
llunyans i amb pocs i cars mitjans de comu
nicació, la població obrera es vegé condem
nada a ocupar les habitacions rònegues i en
vellides de la antiga ciutat que, per vergonya 
de les modernes teories higièniques, havia 
quedat en peu. 

Aneu-hi, ciutadans, als barris antics; entreu 
a les llars de l'obrer que treballa sempre i no 
troba mai un raig de llum en el camí de la 
sexa vida atribulada! Observeu la tristor que 
encomana la llar fosca i mig enrunada dels 

nostres germans; mireu els infants que surten 
de les escaletes negres i llefiscoses quan van a 
distreure's amb els seus companys de infor
tuni en alguna reconada fangosa i pestilenta 
aon s'hi recullen totes les deixalles d'aquella 
vida amarga; mireu els seus rostres, plens de 
totes les malalties, amb ulls apagats de tant no 
veure la llum del sol, el llurs moviments, poc 
gràcils i lleugers, com si tinguessin llurs ten
dres cossos entumits de viure sense aire i sense 
lloc per a expansionar les migrades energies! 

Entreu a les vivendes dels carrers vells de 
la ciutat i mireu les mares que regenten la 
vida en aquells llocs. L'aire hi és pestilent 
als pisos baixos, i, fins als sota-terrats, on l'ai
re, més o menys, ho saneja i la llum hi arriba, 
se sent pujar l'atmosfera enrarida del carrer 
immunde. I allà, les mares dels homes de 
demà, passen la vida fosca i amarganta, 
potser somniant amb clarors radiants que 
il·luminessin les cambres encauades i rosessin 
els rostres pàl·lids dels seus fills. Els cants hi 
són planyívols, com ofegats per la opacitat 
de l'atmosfera, i si una flor hi esclata, el séu 
color no vibra, i encomana a l'ànima la grisor 
de la vida que vol enjoiar. 

I en mig de tanta miseria, entre aquelles 
parets de presiri, que guarden i lleguen als 
homes que es veuen condemnats a sojor
nar-hi totes les miasmes que minen la nos
tra existencia, s'hi agrupen a bandades les 
gents míseres i desheredades, i allà on, huma
nament, hi ha espai, en les condicions higiè
niques que he esmentat, amb prou feina per 
una persona, n'hi viuen sis o set, i, encare, 
arribat el cas, troben un recó per a rellogar. 

He vist jo vivendes que no tenien més 
amplada que tres metres, per quatre de llar
gada, i que al sostre s'hi arriba amb el braç 
alçat, amb una sola finestra de uns dos pams 
quadrats, donant a un cel obert, on s'hi ha
vien arribat a hostatjar sis persones, tenint 
en la mateixa i sola habitació, cuina, menja
dor, dormitori i lloc comú; i, encare, una vi-
venda d'aquesta mena, a un preu exorbitant! 
De casos semblants se'n troben arreu en els 
carrers de la ciutat antiga. 

I per acabar, no n'hi ha prou amb que 
les condicions higièniques del còs no arribin 
a rudimentàries, sinó que han de viure, els 
nostres obrers, després d'haver-se passat, a 
voltes, tot el dia en soterranis polsosos, en 
mig del vici i de la inmoralitat més desenfre
nada, i han de veure com pugen, els seus 
fills, febles de còs i amb ànima pervertida, 
prometedora d'un demà sense fortitut, esclaus 
de les males costums i de totes les imposi
cions socials. 

És temps, ja, de que s'emprengui una 
croada ferma i decidida per a evitar tan grans 
mals? És possible que, als nostres temps, si
gui permesa la continuació de semblant anor
malitat en la vida del nostre obrer, víctima 
de totes les malvestat, materials i espirituals? 

FELICIA A G U D E S 

S. CARBONELL I PUIG 
COMISSIONS : : REPRESENTACIONS 
: : ADMINISTRACIÓ DE FINQUES : : 
CABLE: SUBUR APARTAT DE CORREUS: 226 
: : : SANTIAGO DE CUBA : : : 

GIRANT FVLL 
Estimeu-nos 

M ENTRE anirem desgranant el nostre 
evangeli, cal que els que ens cone
guin ens escoltin amb fervorosa 

unció i tinguin la certesa de que no hem d'en
ganyar-los. 

Però el nostre evangeli no es diu des dels 
camins grisos de Gal·lilea, sinó des de un lloc 
fixe, el lloc de més perill. És mólt possible 
que no trobem una Verònica per a eixugar les 
fonts sagnoses del nostre rostre. És mólt se
gur que, els de més aprop, ens fallaran. És 
lluny ja de tot dubte que,-els que ens vol
dran més bé, deturaran el nostre braç i ens 
detestaran si el nostre braç no es torç i la 
nostra acció és resoluda. 

En aquest món divers i versàtil, hi ha una 
llei d'instint que no declina i que, tard o 
d'hora, arrabaça totes les voluntats. Les sen
sacions més rudimentàries decideixin el destí 
de totes els homes. I si algún en queda afer
rat a l'eix de la raó, si algún serva la rectitut 
del séu pensar i la llibertat del séu judici, la 
multitut el destría, i els éssers més afectes, in
voluntàriament, si es vol, s'aparten d'ell com 
de un càstic. 

Per això nosaltres ens acontentem amb 
que els que ens escoltin, tinguin la intuició 
de la virtut del nostre credo, i abandonin llur 
dolor en nostres cors esperançats. I, això, no 
més ho conseguirem si ens estimeu. 

Pot esdevenir que la nostra paraula sigui 
ininteligible, i la força del nostre raonament 
disti mólt d'ésser decisiva. És móít probable 
que la nostra acció sigui xorca mólt de temps 
i trigui a topar la cèl·lula germinadora que es-
badelli la terra i s'amari de la llum vivificant. 
I mentre esperem la hora de la revelació, 
mentre s'allarga la nit de la injusticia, que/io 
ens manqui el vostre amor, homes febles i 
desvalguts, que heu d'ésser els amics nostres. 

Quan passin onades d'entusiasme malal-
tiç i es reclami el vostre braó per a defensar 
causes contraries als fins que tots plegats per
seguim, quan s'ajuntin totes les veus per a 
proclamar la virtualitat de l'estatuit, del que es 
basa en principis perdurables, gireu, encare, la 
vostra mirada amorosa envers nosaltres, i 
volgueu creure que, mentre la nostra veu no 
calli, és que la veritat no es trasmuda i que la 
llum de la justicia segueix encare presonera. 

I si mai ens veieu caure, vosaltres, els que 
haureu arribat a capir el perquè del nostre 
sacrifici, que podreu reparar damunt la vostra 
carn els vestigis de la grapa que ens esclafi, 
recordeu-se de la comunitat del nostre dolor, 
i sigueu fidels a la norma de que res lliga 
tant les voluntats com la participació en el so
friment del company. Cert és que ens lliga 
més a vosaltres la convicció de que hi ha un 
deure a complir, que tots els afectes terre
nals. Cert és que anirem units per a restituir 
el món a la justicia simple que precedeix els 
actes reflexius dels homes. Cert és que el 
vostre desamor no ens faria recular, tampoc, 
per la ruta empresa. Però l'amor és el relü-
gament d'aquesta garba d'ideals renovadors, 
i és per l'amor que els ideals devindràn fe-
cundants i florescents, 

M. SERRA \ MORET 
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El sentit revolucionan 
del socialisme 

D IGUIN el que vulguin els ignorants del 
socialisme, és mercès a l'aparició i 
avenç d'aquest principi, que la hu

manitat ha anat eliminant tota una colla d'es
clavatges que la tenien absolutament castrada, 
tal com si la seva existencia i la seva voluntat 
depenguessin del beneplàcit de un home. A 
principis del segle XIX, quan la maquinaria 
feu la seva aparició, l'home era tingut com 
una bestia, ja que no se li considerava cap llei 
de higiene, de moral i de respecte. El treball 
era un esclavatge i no una condició normal de 
la vida; l'obrer era explotat iniquament, treba
llant setze i divuit hores, cobrant sous irrisoris 
i essent maltractat com a una bestia de càrrega. 

Sigueren llançats a les multituts atrofiades, 
cfams de justicia; l'un darrera l'altre queia víc
tima de les represàlies del patró; aquest no 
tenia en compte per a res la vida de l'obrer, i 
el feia treballar en condicions repugnants i en 
una exageració de hores tan gran, que, segons 
afirma Marx, els proletaris que vivien lluny 
de les fàbriques, per a poguer ésser puntuals 
el dia següent a la fàbrica, es veien obligats a 
dormir en qualsevol cavitat que trobaven en 
els camps.* 

Però, jamai, la sang dels revolucionaris 
executats, ha sigut infructuosa; ha estat com 
un llevat que ha donat un bon pa, del qual 
se n'han alimentat generacions posteriors, i, 
aquestes, aixímateix, han anat aplanant el 
camí, sempre curull de obstacles, pel que 
altres generacions futures hi passaran, per
feccionant, també, o gaudint, ja, del triomf. 

Si ens fixem un xic en la transformació 
que el món social ha sofert en un segle, 
veurem que, avui, encare, la dita aquella de 
que l'or és una cosa meravellosa, que qui el 
posseeix és amo de tot quant desitja, fins 
de poguer obrir les portes del cel, és certa, 
si, però així com ahir no es comprava, sinó 
que la despòtica voluntat de l'individu s'ho 
apropiava, avui ha de comprar-se religiosa
ment i, encare, devegades, la voluntat del 
feble ofega la fatxenderia del ric. 

És, aquest, ja, un pas decisiu cap el canvi 
de faiçó d'ésser de.la societat. La col·lectivitat 
no serà, demà, esclava de uns pocs; la belle
sa, l'art, l'alegria, no serà de uns escollits, sinó 
de tots els homes. L'home nú, ja sigui ric o 
pobre, és igual; a la criatura humana, la natu
ralesa, no li ha concedit cap privilegi, la vida 
és igual per a tots; no és just, per tant, que 
mentre els uns visquin en la esplendorositat, 
altres visquin morint; i, això, aquesta desigual
tat social, filla de un predomini absurde, és el 
que va donar lloc, un dia, a que uns homes de 
bona voluntat proclamessin que tenía de tras
mudarse, en absolut, la constitució de la so
cietat, per a fer que els predominis fossin 
impossibles. 

Què vol dir això? Què significa la trasmu
dado absoluta de la constitució dels pobles? 

Dèiem la passada setmana, que el socia
lisme no és sols un ideal materialista, sinó que 
és, aixímateix, espiritual. El sentit revolu
cionari del socialisme, està, precisament, en la 
Seva espiritualitat. No seran possibles, demà, 

quan el govern del poble sigui per al mateix 
poble, les misèries que avui corsequen a la 
humanitat. Carles Marx, ens diu que quan 
l'acció burgesa o capitalista haurà arribat al 
séu paroxisme, la revolució acabarà de donar, 
la empenta decisiva que ens portarà a la 
igualtat social. Serà allavors que aquell ideal 
de religiositat en els homes, la bondat feta 
realitat, preconitzada, a França, per en Jaurès i 
a Catalunya per l'estimat Martí i Julià, serà 
la tònica dominant en el món. Serà allavors 
que desapareguda la dominació capitalista, 
ensorrada la societat dels privilegis, la cultura 
no serà de quatre petulants pretenciosos, 
com ho és avui, sinó .dels que en sentin una 
vera necessitat; no serà de uns pocs la felici
tat, sinó que serà de tots els homes; les deli
cies de la vida, no estaran, com avui, reserva
des per als privilegiats, sinó que tots els 
homes ne gaudiran per un igual. 

Mentre la felicitat del poble no sigui un 
fet, la pau és impossible; quan el socialisme 
haurà triomfat, el principi de la llibertat dels 
pobles, haurà esdevingut realitat. No volgueu 
creure, nacionalistes històrics, patriotes afe-
mellats, que el triomf del nacionalisme sigui 
possible mentre duri el predomini de les 
classes burgeses. Els principis conservadors, 
són contraposats a la llibertat, per més llibe
rals que vulguin ésser. 

EI socialisme, ideal revolucionari que 
tendeix a la renovació absoluta de la societat, 
és el principi fonamental de la llibertat dels 
pobles. Mentre la llibertat individual, no sigui 
la predominant, la llibertat col·lectiva, és im
possible. La llibertat econòmica i la política, 
són complementaries; el dia que el socialisme 
triomfant haurà portat a l'home la llibertat 
econòmica, la llibertat política serà per ella 
sola i les grans lluites hauran finit. 

R. Foix 

m n 
Pels homes que lluïren 
per la llibertat del món 

A causa de haver decidit, el Govern francès, 
tancar, circumstancialment, les fronteres 
per a la entrada de certa mena de trans

ports, no ha pogut arribar a mans dels soldats 
catalans, als quals anaven destinats, els «paquets 
d'apadrinament» de la nostra darrera expedició. 
Pel mateix motiu, també, no hem pogut preparar 
cap més expedició, cosa cue farem tan prompte 
sigui revocada pel Govern de França la decisió 
suara presa. 

L'escriptor J. Vives i Borrell ens ha fet ofrena 
de un regular nombre d'exemplars de la seva 
obra Siluetes rusticanes, amb el fi de que sigui 
inclòs, en cada «paquet», un d'aquells exemplars 

N'hi donem mercès. 

Segueix oberta, a la nostra Redacció, la llista 
de sotseripció per tal de recollir donatius amb 
que poguer expedir cpaquets d'apadrinament» 
per als soldats de Catalunya que, com a volunta
ris, al costat dels exèrcits francesos, lluiten. 

L'import total de la sotseripció es, fins ara, de 
171873 pessetes. 

El que uolen els carrilaires 
UI 

Ascensos progressius 

A MB aquesta denominació, designen, els 
carrilaires, l'aspiració de que, a me
sura que vagin transcorrent els anys 

de llur vida en el servei de ferrecarrils, vagin 
augmentant, progressivament, regularment, 
automàticament, els respectius sous, amb el 
dret exprés de que, arribat el temps en que 
correspongui, a un empleat, l'ascens, no pu
gui, aquest, ésser diferit ni suprimit per cap 
motiu, salvant casos excepcionals en que la 
greugetat d'algún mancament, degudament 
esclarit per un expedient en el qual hi tingui 
intervenció l'interessat, mereixi aital càstic. 

Tant com l'Escalafó és el natural comple
ment de la Inamobilitat, ho són de l'Escalafó 
els Ascensos progressius; de tal faiçó, que 
ni aquella sense aquesta, ni aquest sense els 
darrers, podrien presentarse com concessions 
inspirades en un veritable esperit de justicia. 

És llei humana la del progrés i, per tant, 
mòlt legítima en l'home l'ambició, sempre 
que, aquesta ambició, no arribi a ésser una 
passió desordenada; però quan l'ambició es 
limita a l'anhel de progressar millorant les 
condicions i augmentant el producte del tre
ball, per tal d'atendre amb més desembraç 
les necessitats materials de la vida, cada dia 
més complexa, allavors la creiem, i amb nos
altres tota persona sensata, no tansols legíti
ma i justa, sinó lloable i, en absolut, digna 
d'apoiament. Aquest és el cas dels carrilaires. 

Es just, és raonable, que el treballador 
carrilaire tingui que matar en flor els seus 
ideals de millorament i futur benestar, con
demnant-se a viure entre les privacions anexes 
a un sòu estret i miserable sense res més que 
la problemàtica esperança de que quan la su
perioritat vulgui recordar-se d'ell, qual cosa 
pot succeir mòlt de tard en tard, un ascens 
vingui a millorar la llur condició ? 

Per això és indispensable reglamentar els 
ascensos de manera que cada empleat sàpiga 
quan i en quina proporció serà ascendit. És 
necessari marcar, per a cada grau de l'Escala
fó, un espai determinat de temps, transcor
regut el qual, forçosament, tingui de passar-
se al superior immediat, amb el consegüent 
augment de sòu. Ho exigeixen la humanitat i 
la justicia. 

Hi ha existents, en el ferrecarril, càrrecs 
d'escala mòlt limitada, com són, per exemple, 
aquells per a qual exercici no precisen quali
tats ni coneixements especials, sinó, tansols, 
perseverança i bona voluntat, que, deixats a 
la sola eficacia de l'Escalafó, constituirien, per 
als que han de desempenyar-los, una verita
ble condemna a veure's encallats perpètua
ment. És admisible que els empleats a qui tais 
càrrecs se confereixin, degut a no tenir co
neixements o condicions qual possessió no 
depèn de la seva voluntat, tinguin de quedar-
se, sempre, amb el mateix sòu, essent tan 
diferentes les necessitats de l'home en les di
verses èpoques de la vida? 

De cap manera, i per això entenem que a 
i'home que sacrifica tota la seva vida posant-
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la al servei de una empresa, dèu estimular-se'l 
assignant-li un augment regular i progressiu 
en el sou, ja que les Companyies no poden 
fer a tots els seus empleats, anc que pos
seeixin, aquests, condicions i aptituts, caps 
d'estació, factors, auxiliars, etc., càrrecs que 
tenen una escala més extensa que no pas 
altres classes del carril. 

En quant a la forma, amplitut i alcanç amb 
que deuria establir-se la reglamentació d'as
censos, creiem que, com a màxim, deuria 
fixar-se un període no superior a cinc anys, 
per aquells ascensos que no representessin 
un augment inferior a cinquanta cèntims 
diaris, i de dos a tres anys per aquells, qual 
augment, sense arribar als cinquanta cèntims 
diaris, no fos inferior a vint-i-cinc cèntims. 
Amb això, i treient als capitosts les facultats 
de postergado i de proposta, coses ja previs
tes al tractar de l'Escalafó, restaria satisfet 
aquest anhel dels carrilaires que, per altra 
banda, no intentaran regatejar a les Compa
nyies el dret d'establir, en el Reglament, es
pecials premis i càstics, per a casos excep
cionals, sempre que la reglamentació i apli
cació es trobin inspirades en un recte esperit 
de justicia i quedin garantitzats els drets del 
personal. 

ïl 
F ESTES de Carnaval, per tercera vegada 

dins de la guerra. La nostra natura
lesa assenta la seva tranquilitat da

munt de unes bases tan arbitraries, que s'a
costuma a tot. Els estats de fet s'imposen, i 
ens submergim dins de cada nou ambient, ex
perimentant plaers o repugnàncies que ben 
prompte s'esvaeixen per a deixar pas a un con
formisme i a una resignació, àdhuc impercep
tibles, a voltes. 

Els primers soldats caiguts, l'any 1914, da
vant de Belgrado o de Lieja, s'atragueren da
munt d'ells la pietat de totes les persones que 
s'atribueixen el dò de tenir bons sentiments. 
Actualment, els soldats, els homes, cauen dià
riament a centenars en els fronts de guerra; 
però aquest condoliment no els pot acompa
nyar, perquè les persones de bons sentiments 
ja s'hi han anat fent a que es morin els altres, 
i, ara, a la nostra terra, aquests dies, estan ocu
pades en preparar un asalto o en fer un vestit 
de moro aprofitant uns calçotets vells del cap 
de familia. 

Aquella declaració que el Govern espa
nyol feia el dia 30 de Juliol de 1914, i que deia: 
«Existint l'estat de guerra entre Austria-Hon-
gría i Serbia, s'ordena als súbdits espanyols 
la més estricta neutralitat...», a mòlta gent els 
entrava al cor i els tornava meravellosament 
prudents els impulsos massa generosos. 

O r \ / " Í l à 1 T T n t T P n t M E T G E ODONTÒLEG, de les Escoles 
LJÏ . V l l C l l l U l l d l L dentals de Madrid i Philadelphia (EE. UU.) 
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BARCELONA — Carrer Roger de Lluria, 44 (entre Gran-Via i Diputació) 

D'allò ja han passat més de dos anys i 
mig; i, àdhuc, a aquell que en els primers 
noments pogués semblar-li que aquella posi
ció de neutralitat no era la més en harmonia 
amb la bondat de sentiments, li ha anat en
trant, podríem dir-ne per consumció, la con
vicció que aquella decisió era la millor que 
es podía pendre, i ha arribat a sentir una ad
miració sincera per les seves espontànies i te
meràries bondats. 

1 ha arribat el Carnaval per tercera ve
gada d'ençà que la guerra ha esclatat. El bon 
neutral ha instat de les corporacions públi
ques subvencions pel major esplendor de les 
festes, i les corporacions han atès la seva pre
tensió amb una sol'licitut no igualable en el 
cas que s'hagués tractat de deturar un aug
ment de subsistències. 

Vénen els dies de la rua. Els neutrals om
pliran les vies del curs, vestits de capritxo, de 
mano que aprieta o vestits de persones. Els 
uns, els rics, es divertiran empastifant-se la 
cara amb un tap de suro cremat i tirant-se 
boles de paper, i els altres, els pobres, es di
vertiran, també, més ignocentment, veient com 
els uns es diverteixen. 

Entretant, als fronts de combat, aniran 
caient les víctimes. 

Els neutrals, pels carrers, s'apretaràn, cri
daran, gesticularán, per a poder veure les dis-
freces. Aquell vespre, arribant a casa, els po
bres, hauran de menjar un xic menys que el 
dia abans, del pa que es va apujant, de les 
patates o les llegums que valen més cada dia; 
però els restarà el consol de poder tornar, 
l'endemà, a veure com els rics es diverteixen. 

El mes de Febrer de l'any 1915, una il·lus
tre personalitat de Catalunya, davant de la 
gran gentada que omplia els passeigs de la 
nostra ciutat per a veure el pas de una caval
cada carnavalesca, ens deia amargat:—Parleu-
li, a aquesta gent, de ideals, d'aspiracions, de 
patriotisme, d'empreses que volen coratge... 
Com és possible que ens entengui, si davant 
de les befes més crues de la seva miseria, en 
lloc de sentir-se revoltada, riu estúpidament i 
disfruta! Hem dit mòltes vegades que era ad
mirable el fet que s'aplegués a un Hoc, en 
milers de individus, sense que ocorregués el 

Socialistes catalans: Porteu LA NACIÓ a la 
fàbrica, al treball, a tot arreu on pugui 
guanyar-se un home per a les nostres 
idees. Que la veritat sia coneguda i etn-

meni la voluntat del poble 

KALMINE MIGRANYA, DOLORS NEURÀLGICS 

: : : f EBRES, Etc., SE CUREN AMB 

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

Al detall: En totes les farmàcies CAPSES D'UN CATXET : 35 cents. 

més lleu incident ni la més petita col·lisió; pot
ser és hora que comencem a pensar si això 
que calificávem d'admirable és degut a que 
aquesta gent ja no es apte ni pel bé ni pel 
mal...— 

Han passat, d'això, dos anys. Encare hi 
han neutrals. Els neutrals encare es diverteixen. 

Als fronts de combat van caient les víc
times. 

Quan hagi passat el Carnaval i, els neu
trals, entrats a la Quaresma, s'avorreixin, 
potser es dedicarán, altra vegada, a demanar 
la pau. No aquella pau elevada que demanava 
el president Wilson. Una pau qualsevol, per
què els canons no facin mal-de-cap, perquè 
no hi hagin més ferits amoïnant amb els llurs 
ais! i les llurs llàstimes. 

I demanaran que la lluita cessi, per pietat, 
per humanisme. 

PERE CARDENAL 

AL VOL. 
Els "triomfs" regionalistes 

\ i l'amic llegidor ha llegit La Veu d'aquests 
dies, haurà rebut, momentàniament, la im

pressió de que els diputats regionalistes ho havien 
guanyat tot, í seguint el concepte nacionalista que 
s'atribueixen, s'haurà convençut que a Catalunya 
serà regonegut, inmediatament, per l'Estat, tus 
oficial de l'idioma català; que tots els empleats 
seran catalans; que tindrem Parlament català; 
que nosaltres ens cuidarem de determinar els im
postos... etc., etc. 

Però anant llegint aquell mateix diari, el bon 
llegidor arriba a convence's de l'engany sofert al 
posar sols atenció en els titulars dels articles, car 
en la lletra menuda—a La Veu n'hi sobra—, s'hi 
descobreix el fracàs d'una bombejada oposició al 
Govern, que no ha lograt res profitós peí a la 
col·lectivitat catalana. 

Certament que a la Lliga podran relligar un 
bon llibre amb els innombrables parlaments den 
Cambó i demés companys seus, però no és menys 
cert que Catalunya res profitós els pot agrair, 
malgrat haver fet tant solemnials promeses de no 
deixar viure en pau als governs centralistes. 

Veuràs, emperò, llegidor amic, com la inago-
gotable candidesa dels catalans els farà anar 
omplint les fulles de homenatge a aquests homes 
que sols s'han preocupat de defensar els interes
sos particulars de uns quants potentats. 

I aquest serà l'únic triomf parlamentari que 
hauran obtingut/ 

Carnestoltes 

f—som els demés anys, i com si al món no hi 
succeís res anormal, els barcelonins i el séu 

Ajuntament han preparat les festes carnavales
ques, que si ja de fet no són altra cosa que una 
satisfacció a l'instint de disbauxa i beneiteria, 
actualment vénen a ésser un escarni al dolor uni
versal per la horrible tragedia que a tots ens cor
prèn i afecta de una manera prou directa. 

Precisament és per a proporcionar mitjans de 
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vida afamiiies necessitades que, de les industries 
que amb aquestes festes es relacionen, viuen-es 
dia hipòcritament-,però els qui això afirmen són 
els que també ho diuen per a justificar la processó 
del Corpus, essent-oh, paradoxa!-els que el 
dijous i divendres nomenats sants fins prohibirien 
el respirar dels qui es mouen per a guanyar el 
menester per a subvenir tes necessitats propies 
i de llurs famílies. 

Protegir determinades industries, sentir la ge
nerositat de protegir a desamparáis del treball, 
són arguments abastament gastats per a conven
cerà ningú, car enlloc de fer tots junts el Car
nestoltes, fóra molt més seriós, i, sobretot, ben 
noble, invertir tot quan es proposen malgastar 
en aquestes festes, en protegir directament als 
necessitats. 

Però els que tenen diners no hi volen saber 
rés amb aquest sistema, amic llegidor. Si donen 
cent pessetes, ho fan repetir dèu vegades per a 
que et públic s'arribi a creure que n'han donat 
mil; i si no poden Ituir-les, no en donen cap. Cal, 
només, fixar-se que entre tots els rics de Barce
lona—i no són pocs—no poden organitzar una 
festa d'aquestes sense el concurs econòmic de 
l'Ajuntament. 

Per això l'Ajuntament barceloní també fa el 
Carnestoltes. 

Del teatre català 

*jy[ólt ha circulat aquests darrers dies la nova 
de que tindrem teatre català en l'antic 

Romea, i, segons sembla, será per iniciativa i a 
responsabilitat de un bon patrici. 

En bona fè, amic llegidor, que aquí on tothom 
a té dret a passar per nacionalista, i, segons els 
regionalistes, tots els rics de Barcelona són tan 
excels patriotes; on veiem abocar a milers les 
pessetes per a la compra de vots en les eleccions; 
on llegim cròniques cursis de ridicoles festes dites 
aristocràtiques, vestint tothom de xulo i vessant 
xampany; on sabem vells rics mandats qui man
tenen amigues amb un luxe sens mesura, era la 
hora de pastar el llevat prometedor de una llarga 
temporada de teatre català. 

Cal, emperò, que el públic comenci a malfiar-
se de mòlts que a Barcelona fan de crítics de 
teatre. Perquè, a ben segur, en quant s'inauguri 
la temporada, començaran a trobar-ho tot do
lent: obres, actors, decorat i públic. 

I aquests que fan de crítics a què em referei
xo, són els que troben magnifiques les obres no 
catalanes, eminents tots els actors no catalans, 
inmillorable la presentació de totes les obres cas
tellanes i mòlt intel·ligent el públic de les obres 
dels Quintero o d'en Linares Rtvas. 

Em plau la noticia, i si tots els que s'han la
mentat de la manca de representacions de teatre 
català hi fan acte de presencia, solament 
una funció cada temporada, el Romea sempre 
serà plè. 

,. Tot serà que no prefereixin Serafín el pintu
rero, o El verdugo de Sevilla. 

JOAN CASSADOR 

La salut I I doctor Martí i J É 
S

EGUEIX en el mateix estat que la setmana 
passada el nostre il·lustre mestre. El laco-
nisme d'aquestes paraules pot servir de 
resposta per a tots aquells que ens dema

nen noves del curs de la malaltia del benvolgut 
doctor Martí i Julià. Ensems, serveixin, també, 
aquestes ratlles, d'expressió del nostre agraïment 
més pregon, per a tots aquells que, com els amics 
Arqué i Clapés, Ricart, Rial, Ventosa, Mir i 
mòlts altres de fóra Barcelona, ens han dirigit 
lletres, traspuant efusiva amistat, en les quals ens 
participen el fervorós anhel que senten per tal 
que el nostre doctor Martí i Julià recobri, total
ment, i ben aviat, la seva salut. 

Mercès a tots. 

PER AL SOSTENIMENT DE 

L.A NACIÓ 

H AN contribuit, amb els llurs donatius, a !a 
sotscripció oberta amb el fi d'amortit
zar el dèficit del nostre setmanari, els 

següents companys: 
Pessetes 

Suma anterior. . . . 133,15 
BARCEI ONA 

Un socialista castellà 3 
Montserrat Cisteré i Capdevila. . . . 0 '25 
Lluis Codolà l 
Emili Castells l 
Victorí Pala i 
P. Escoda 0 '50 
Gabriel Miró 0 '50 

VALENCIA 

Arseni Jov^r I 
Total. . . . 141 '40 

AVÍS D'ADMINISTRACIÓ 

Recomanem a tots els nostres 
amics-corresponsals als quals els 
hi tenim enviats rebuts per al co
brament, se serveixin enviar-nos 
totes tes quantitats que tinguin en 
poder séu per tal de facilitar la 
bona marxa económica del nos-
: : : : tre setmanari :: :: 

B u e n o s A i r e s 

L A Comissió delegada de l'Associació Pro
tectora de la Ensenyança Catalana, comen
ça a recullir el fruit de la llavor escampada 

en aquesta República, per a ajudir a fer més gran 
i esplendorosa la obra de divulgació cultural pa
triòtica i de dignificació nacional catalana, inicia
da per la Protectora. El manifest publicat i re
partit profusament per totes les encontrades ar
gentines, ha tingut la virtut patriòtica d'atraures 
simpaties que s'han manifestat en mantes pro
postes de soci rebudes a secretari?. 

El nucli cata'à de Mendoça, que va a la da
vantera per tot quant afecta a la patria, ha respost 
de una faiçó admirable a la crida, i el número de 
butlletins, sol·licitant ésser admesos socis, signats 
i enviats per distingits compatricis, són els sufi
cients per a formar una Delegació. 

Llàstima que de la faiçó del Centre Català de 
Mendoça no hagin respost las entitats catalanes 
constituïdes a Buenos Aires! A hores d'ara els 
inscrits a la Delegació Argentina ens comptaríem 
per centenars. 

Amb tot, l'Associació Protectora de la Ense
nyança Catalana tindrà una branca de l'arbre 
social ben ufanosa a aquestes terres. Els bons pa
tricis que s'han emprés la croada ideal, tenen 
entusiasme, sentiment, joventut i patriotisme amb 
escreix per a que la llur tasca devingui transcen
dental per a la suprema aspiració de la nació ca
talana. 

* • 
Celebrant el triomf assolit en el Jocs Florals 

de la llengua catalana, que hem celebrat enguany 
amb més brillantor que els passats, el Centre 
Català, de Buenos Aires, oferí un àpet de home
natge a Jeroni Zanné, Joaquim Alguerò, Àngel 

Boixader, H. Nadal i Mallol i Martí Dedeu-
L'acte transcorregué entre un ambient poc 

propici per aquestes expansions de l'esperit, puix 
els que sentim la cremor sagrada de l'ideal su
prem, no podíem esplaiar-nos en aquella casa 
que porta, com un estigma, arrapada en el séu 
sinus, la nafra del vici denigrant i embrutidor. Hi 
acudírem, doncs, solament, perquè la cortesia ens 
ho imposava, i, no-gens-menys, amb la esperança 
llunyana de una possible retractació de procedi
ments de la entitat, que hauria d'ésser gloria i er-
gull de Catalunya. 

En Tàrrega, el president, qui en més de una 
ocasió ha menyspreuat a Catalunya, oferí l'home
natge amb un discurs rublert de catalanitat, que 
no es negaría a sotseriure el qui signa aquestes 
ratlles. Aquest parlament, produí, com és de su
posar, general estupefacció, car tothom creia re
petiria afirmacions anteriorment fetes. 

En Martí Dedeu comença dient que ell era 
català nacionalista, però que trobant-se Catalu
nya dintre l'Estat espanyol, se sentia espanyol, 
també. 

En Joaquim Alguerò, qui s'ha revelat un poeta 
de bon temperament, essent guanyador, enguany, 
de la Flor natural, dos altres premis i dos accé
sits, llegí unes pàgines en prosa de caràcter espi
ritual. 

L'Àngel Boixader, recità dues xamoses poesies 
originals. 

El que sotseriu, llegí un discurs que sigué una 
franca explossió de sentiments, expressats amb 
tota sinceritat i honradesa, definint la nacionalitat 
catalana i afirmant que la vera patria dels cata
lans és Catalunya. També senyalà qualques de
fectes dels homes que regeixen els destins col·lec
tius, advocant per la unió de tots els elements 
dispersos, però amb homes de criteri equànim i 
de solvencia patriòtica. 

El doctor Carles Malagarriga, afirmà que Ca
talunya és una nació amb tots els caràcters ètnics 
i lingüístics que distingeixen els pobles privile
giats. Feu un calorós elogi dels nostres drets ju
rídic, social, econòmic i marítim. Aquestes cata-
laníssimes manifestacions, també sorprengueren 
als que coneixem l'actuació francament espanyo
lista d'aquest nostre compatrici, qui, en son ca
ràcter de President del Jurat en les festes dels 
Jocs Florals d'enguany, pronuncià un discurs bi
lingüe completament antitètic. 

Després, prengué la paraula un bon senyor, 
un perfecte senyo Esteve, que es violentà pels con
ceptes fermíssims del qui això escriu; començà, 
en castellà, naturalment, dient que ell era español 
i com a tal protestava enèrgicament de les frases 
hirientes que el cronista havia, segons ell, pro
nunciat... La sang no arribà a enrogir les tèrboles 
aigües grogues del famós Riu de la Plata. 

La concorrencia no passava de la vinticin-
quena. 

I fins a una altra. 
H. NADAL I MALLOL 

la Cooperativa Mutual Catalán 
E

L passat diumenge va tenir lloc, al Centre 
Nacionalista Català, el Consell General 
ordinari de socis de la Cooperativa Mu
tual Catalana. 

Després de llegir-se i aprovar-se la Memoria 
del Secretari i el Balanç del passat exercici, se va 
procedir al nomenament dels individus que han 
de substituir, en els organismes directors de la 
entitat, als que han acabat la seva funció aquest 
any. 

En virtut de les designacions fetes, els orga
nismes encarregats del govern de la Cooperativa 
Mutual Catalana durant aquest any, han quedat 
integrats pels següents companys: 

Consell d' Administració: President, Antoni 
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Colomer i Tutau; vicepresident, Joan Parellada i 
Vila; Tresorer, Sebastià Xanxo i Esteve; compta
dor, Enric Susias i Colomer; bibliotecari, Joaquim 
Delclós i Dols; secretari, Frederic Castells; vice-
secretari, Pere Pascual; vocals: Manel Alcántara, 
Francesc Castellà, Josep M. Ribas, Antoni Carbo
nell, Vicens Renom, Joacjuim Estrems, Sebastià 
Altimiras i Josep Llonch. 

Registradors de comptes: Emili Roig, R. Rà
fols i Camí i Isidre Campmany. 

Junta assesora: President, J. Grant i Sala; vo
cals: Domènec Martí i Julià, M. Folguera i Duran, 
Adrià Presas, R. Noguer i Comet i Joan Baptista 
Morató. 

Els conflictes socials 
ELS EBENISTES 

D ESPRÉS de una interminable lluita, els 
obrers ebenistes acaben d'assolir un 
immens triomf, guanyant el conflicte 

que tenien plantejat i aconseguint, per tant, la 
implantació de la jornada de vuit hores. 

Seguint, els companys vaguistes, en la seva 
digna actitut, no han acordat reanusar, encare, el 
treball, mentre i tant no siguin posats en llibertat 
dos dels seus companys que resten empresonats 
amb motiu dels fets succeits durant la vaga. 

ELS EBENISTES DE TARRAGONA 

La victorià ha somrigut, també, als ebenistes 
tarragonins, logrant que fossin acceptades, pels 
seus patrons, amb tota llur integritat, les dèu 
bases per ells presentades. 

Amb aital motiu, dilluns passat entraren nova
ment al treball. 

ELS PALETES DE IGUALADA 

Els peons i paletes d'aquella localitat han de
manat l'augment del jornal amb una pesseta diaria, 
els primers, i cinc rals els segons, el qual no 
ha estat concedit pels patrons, i ha motivat que, 
dits obrers, es declaressin en vaga. 

ELS MECÀNICS 

Els mecànics dels tallers de la casa Diaz i 
Grillo segueixen en la enèrgica actitut de no en
trar al treball, mentre no tinguin la més absoluta 
garantia de que els seran respectats llurs drets, 
que, a la societat, tots, poden usar sense restric
cions de cap mena. 

ELS CONTRAMESTRES 

Encare segueix en peu la vaga que els contra
mestres sostenen amb les diferentes cases que es 
resisteixen a acceptar les demandes per dits obrers 
formulades. 

ELS METAL·LÚRGICS DE TERRASSA 

Segueix el séu curs la vaga dels metal·lúrgics 
de Terrassa sense que, per ara, s'obirin fórmules 
d'arranjament. 

DE LA POBLA DE LILLET 

Els obrers de la fàbrica Asland, persisteixen 
en el seguiment de la vaga, la qual, per altra part, 
els burgesos no fan cap esforç per a solucionar, 
ans al contrari, la compliquen, concedint la seva 
protecció a obrers que actuen d'esquirols. 

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 

L'actuació obrera 
E L Comitè de la Federació Nacional de l'Art 

Textil, acordà organitzar una tanda de mí
tings de propaganda sindicalista, per di

ferents indrets de Catalunya. Els primers tindran 
lloc a Olesa de Montserrat, Monistrol i Sant Vi
cens de Castellet. 

• El Sindicat de Obrers Electricistes acordà 
disòldre's, per a passar a engroixir els rengles 
del nou Sindicat de obrers empleats en la con
ducció de aigua, gas i electricitat. 

• La Societat de carreters ha fet públics els 
següents acords: 

1.—No és permès, en diumenge, realitzar cap 
mena de treball, ni per compte propi ni per 
compte d'altri. 

2.—Exceptuant circumstancies especials, cap 
obrer o patró carreter podrà fer cap operació de 
transport en diumenge. 

3.—Els patrons que no compleixin el que s'ex
posa en el paràgraf enterior, seran requerits perla 
Societat de obrers. 

4.—Igualment seran advertits, en cas de man
car al tercer acord, aquells patrons que posseei
xen solament un carro que menen ells mateixos. 

Com sigui que aquests patrons no tenen 
obrers a les seves ordres, se'ls declararà el boicot 
si no observen el preceptuat per la entitat obrera 
del ram. 

5.—La Societat de obrers carreters cuidará, 
mitjançant comissions especials, del més estricte 
compliment de tot quant es refereixi al diumenge 
lliure. 

• El Comitè de la F. R. C. de Sindicats 
metal·lúrgics, recomana als sindicats obrers que 
treballen en metalls, que prestin el séu apoiament 
als companys metal·lúrgics de Terrassa, que ja fa 
unes quantes setmanes que vaguen. 

Amb aquest objecte els sis sindicats en que 
es divideixen els metal·lúrgics, han obert llistes 
de sotscripció. 

• Els carreters han pres l'acord de posaren 
vigor, com a mesura general, la que s'havia pres 
parcialment, de que, els carreters que treballin 
fixes en una casa cobrin trenta pessetes setmanals 
i cinc pessetes i mitja, diàries, aquells que hi tre
ballin amb caràcter eventual. 

• Per apoiar als ebenistes en vaga, la Fede
ració del Ram de Construcció celebrà un miting, 
el passat diumenge, al matí, a la Casa del Poble. 

El miting, que fou presidit pel company Se
guí, es vegé concorregudíssim, usant de la pa
raula els companys Vidal, Pey, Salvadó, i Bue-
nacasa, resumint el president. 

En el mentat miting fou on es rebé la nova de 
que els patrons ebenistes acceptaven la jornada 
de vuit hores, més, degut a que aquest no era 
organitzat pels ebenistes, es deixà a la resolució 
del corresponent Sindicat V actitut que aquests 
devien adoptar, de la qual ne donem compte en 
altra secció d'aquest número. 

Col·leccions de 

"RENAIXEMENT" 
Any 1916 

ESTANT JA ACABADA LA IM
PRESSIÓ DE L' INDEX, PRE
GUEM ALS QUE DESITGIN 
COL·LECCIONAR ELS NÚME
ROS APAREGUTS L'ANY 1916, 

ENS ELS REMETIN BEN 
PROMPTAMENT 

Valdrá A Ptes. 
PAGAMENT A LA BESTRETA 

LA NACIÓ 

NOVES 
COM a resultat del séu darrer Consell Gene

ral, el Consell D.rectiu i les Comissions, 
permanents i especials, de l'Assoctac'ó 

Protectora de la Ensenyança Catalana, han quedat 
constituits en la següent forma: 

Consell Directiu.—President, M. Folguera i 
Duran; vicepresident primer, Albert Bastardas; 
vicepresident segón, Frederic Rahola; tresorer, 
Josep Botey; comptador, E. Puig i Sais; arxiver-
bibliotecari, Antoni Griera; vocals: J. Miret i 
Sans, María Domènech de Cañellas i Ignasi Igle
sia; secretari, M. Rossell i Vila; vicesecretari, Joan 
B. Alá. 

Comissió Tècnica.—President, Llorenç Jou i 
Olió; vicepresident, Rosa Sensat de Ferrer; vocals: 
Agna Canalías i Mestres, Tomàs Carreras i Artau, 
Rafel Campalans i Puig i Lluis Torres i Ullastres; 
secretari, Emili Vallès i Vida'. 

Comissió de Propaganda.—President, J. Grant 
i Sala; vicepresident, Lluis Massot; vocals: P. Oli
ver i Domenge, Lluis Jover i Nunell. Josep Bar
tomeu i Granell i Joan Rius; secretari, Joaquim 
Delclòs. 

Comissió Editorial Pedagògica.—President, 
Pompeu Fabra; vicepresident, J. M. López Picó; 
tresorer, Josep Botey; comptador, Joaquim Fol
guera; arxiver, Blai Vernet; secretari, Vicens A. 
Ballester; vicesecretari, Francesc Rosell. 

Comissió Biblioteca i Catàleg de llibres cata
lans per a infants.—President, Antoni Griera; vi
cepresident, F. Flos i Calcat; vocals: F. Culi i Ver
daguer, Manel Marinel·lo, Pere Barnils i Antoni 
Riera; secretari, F. Duran i Cañameras. 

La Junta Directiva de l'Orfeó Gracienc, per al 
corrent any, ha quedat constituida en la següent 
forma: 

President, Joan Sangenís; vicepresident, Andreu 
Aymar; secretari, Ricard Rovira; vicesecretari, En
ric Missé; tresorer, Eduard Monfort; comptador, 
Jesús Vidal; bibliotecari, Enric Muntané; vocals: 
Josep Baralta i Joan Centelles. 

* * * 
En el local de l'Agrupació Socialista de Bar

celona -Torrent de la Olla, 28 i 30—demà, diu
menge, a les onze del matí, en Josep Torrubia, 
de la Joventut Socialista, donarà la primera de les 
anunciades conferencies públiques. 

La disertació versarà sobre: «La educació com 
a base de les reivindicacions proletàries». 

En la darrera reunió celebrada per la Joven
tut Catalanista de Barcelona, es procedí a la 
renovació parcial de càrrecs de! séu Consell Di
rectiu, siguent reelegit, per a ocupar la presiden
cia, el nostre company Jaume Cardús, i elegint-se 
pels càrrecs de vocal-secretari i vocal-comptador, 
els companys Francesc Taltavull i Carles Gonzá
lez, respectivament. 

El nou Consell Directiu, doncs, ha quedat 
format de la següent faiçó: President, Jaume Car
dús; Tresorer, Josep Massana; Vocal-secretari, 
Francesc Taltavull; Vocal - comptador, Carles 
González; Secretari, Josep Casas. 

• • L A N A C I Ó • • 

ABONAMENT 

2 pessetes trimestre : : Estranger: 3 pessetes 

C. E. d*Arts Gràfiques, S. A.—Mallorca, 257 bis. 
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