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Esquerrá ' Catalana

SALU'TACIÓ
Es de consuetud en aparéixer 1 respectar cortesament la nostra
un nou periódic fer les salutacions , lluita per a la causa de Catalunya.
que tota persona mitjanament edu- Als homes cf esquerra tots, sense
cada deu als seus amics i coneguts abdicar de la nostra personalitat
i fins als estranys i enemics.
d'esquerra catalana, la nostra ferSaludem, doncs:
ma germanor. Respecte als demés
Als nacíonalistes, amb el's qui correspondrem sempre al tracte que
encaixem com a penyora de la com- ens donguin, '-sense concupiscenpanyonía que amb ells ens lliga en cíes ni tolerancies de cap mena.
la lluita per una mateixa idealitat Als confrares.i companys de premsuprema. Als ob¡ters catalans, la sa els preguem ens rebin en el seu
més efusiva salutacíó, i als que no cenacle com a un element més que
siguin catalans els brindem since- sabra dignificar i enlairar la classe.
rament la nostra simpatía, confiant
1 ara, a treballar per Catalunya,
que els nostres princípis lliberals per la Democracia, per la Lliber:lat.
seran per a ells prou motiu per a
LA REDACCIO
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l!ls srns coklrs, tenyits en el passat de Id nostra patria, ara i ,s empre perduraran en el
cor de cada catal-a, i les seves barres de sang i d'or que el vent ha bandejat tantes vegades en
só de combat des de els Pirineus fins més enllá deIs horitzons de la terra catalana, i qual brillantor ens ha guiat a nosaltres mateixos per els viaranys de l'entusiasme, ara més vermella que
daurada, és avui per a aItres catalal)s més daurada que vermella. Aixb ens ha obligat a desplegar-la novament al vent, llen~ant a I'opinió del nostre poble desorientat un modest mani[est
que alhora qUe conuensés el nostre pensament [donés als colot; primitius de la bandera tota
la ¡eva puresa d'origen, que ni les baixes passions han pogut enllotar i qu~ el temps i els fets
succeíts des de que la varem plegar han demostrat la seva espiritualitat i la nostra espiritllalitat
per a dignificar més si calg~és ~o que representa, deixant-la novament voleiar damunt la terra
'cat¡¡laniil amb l'abrandament deIs nostres cors¡ i malgrat ésser els seus colors per a moIts cata~ ,
lans més d'or que de sang, eltemps ens la donare als nostres ulls amb tot el seu or i ben vermella.
La bandera de la Patria la aixecarem ben alta per a que ella, mestressa i senyora _de tots
els catalans, ens aplegui sota la seva ombra benhaurada, que sota els seus plecs gloriosos tots
hi capiguem, des de els remences fjns els que la sacrificarem en un plet de dinasties en el temps
d'En Jaume d'Urgell i d'En Rafel de' Casanova, guiats no obstant sempre per ella. Tots hi
cabem dins tls Stus confíns, procurant que ho ens la mercadegin i ..ms la prenguin els enlluernats per I'or, que, be!} mirat, nosaItres com ells amb la nostra sang I'havem tenyida, i res seria
d'ella sense aquesta vermellor encoratjadora. Ella lJO pot ésser propietat deis uns ni deIs aItres,
sinó la mare amorosívola de tots els catalans, fins i tot deIs renegats.
Ara ens cal ac1arir i ampliar un xic, el contingut del nostre manifest aludit, en el que no
poguerem encabír-hi tota la nostra idealitat) que és massa petit un tros de paper per a dir tanta
cosa com pretenem ésser, Condensarem el nostre criteri¡ i poc a poc, un xic cada setmana anirem desgranant-Io, qüe manquen programes i sobren potser partits, i manquen homes sincers i
sobren cabdi1Js per a sostindre els programes.
Malgrat nostres proposits, la cronica suspensió de les garanties con stitucionals del nostre Estat (que ni els nostres hornes mateixos s'interessen per a que el Parlament resolgui) i la
famosa Llei de Jurisdiccions no ens permeteran ésser tan explíqts com voldriem.
Dt totes lLaneres ens és forsós (degut a la nostra significa ció esquerrana nacionalista)
puntulllítzar aquest programa, dictat pel temps, la nostra conciencia i Id retraiment justificat de
'
les masscs populars de la nostra terra.
Com a nacionalistes aspirem per a Catal:.mya i els aItres pobles que lluiten per lo mateix
el reconeixement de la seva personaJitat autonoma. 1 som republicans perqué el passat de la
nostra historia. orfe de dinastia directa després de la mo.ri d'En MarU I'Humá, no ens permet
ésser altra COSa. Altrament, dim el régim actual donat el nostre l1iberalisme, creiem impossible
d'agermanar amb les colles polítiques que 'detenten el poble el:; seu s principis lliberals.
Com a demorrates som partidaris del sufragi universal i la representació proporcional a
base del mattix¡ de la llibertat d'impremta i de pensament¡ de la separació de l'Església i dE.
l'Estat¡ de l'e"seriyansa laica, abolint l'obligació de I'ensenyansa reI'ligiosa dins les seves institUciOIlS cuIturals o bé creant catedres especials pagades per la clerecia¡ de la secularització
deIs ctmentiris¡ de la reforma de I'actual regim de tributació, injust per a les classes modestes¡
i per evolució de la nac10nalitznció i municip"lització, fins a la socialittació plena deIs serveis
públics i mitjans de producciÓ.
Com a obreristes preconitzem el dret d'Associació de classes i reconeixement d'aqu estes
senie privilegis, flscalitzant jurídicament la vida de les mateixes i puseg uint )'dssociació clandestina, empro deixant sempre salvaguardada la vida de les associacion5 lega ls, de les a ctituts
personals revclucionaries i deIs atemptats del poder: públi -. Reneguem de la intervellció política dins les organitzacions sindicals col'lectivament o persol1alment, empró combatirem ardidamtnt les campauyes difamatories contra la politica honrada i que no tinguin a!tre finalita1
que anar contra ellliure exercici deIs drets de ciufadania de les c1llssu. Preconib.em el Congrés
Social, a base de parlamentaris ellegits entre el Treball i d Capital pe r sldragi universal amb
cens rectificat per les associacions sindicals.
Som, doncs, nacionalistes, democrates i obreriste¡. Davant nostre tenim prous setmanes
per a en detall anar desgranant aquestts afirmacions. 1 sabrem tindr~ prou pit per a exi2ir als
Dostres hOlDes la moraHtat i a les corporaciolls públiques uJla actuació ::onstant per a que legi.slin i praetiquin aquests principis.

ESQUERRA DE L' ' EIXAMP~.A
Tel. 341 A - BARCELONA

, contribuir a que sigui promptament Ul1a reali
tat, l'esquerra catalana, nacionalista, obrerista
i democrMica. '
CircumtaHcies de tots conegudes han porCap de nosaItres, anonims 'lluitadors, hem
tat a la política catalana al descredit i a la de- !
representat,
representem ~ - pret~s representar
cadéncia actuals. Discuti~ . ara eIs fet,s co~su~ . \,
c~nTecs d'efecció pública.
mats o exigir respo~sablhtats, com 1 aqU1? SI
no hi ha partí! polílic que pugui parlar honra, En eleccions, me~tre no existeixi un partit
dament davant l'opinió públÍca de CatalunyaJ t d'esquerra catalana que encarni nostres prinOblidem-ho ... i marxem resoltdment cap a la I cipis i al qual estiguem adherits, permaneixecOl}questa deIs ideals demo{:ratics i nacionalisrem del tot neutrals, aconsellant empero als
tes de la nostra terra.
ciutadans l'exercici del seu vot, i deixant a son
Veuríem amb joia que els elements dits rajudici l'elecció del~ candirlats.
dicals nacionalistes de La Lliga lluitant encarNo seran amics nostres tots aquells qui
nessin la dreta catalana. Peró sembla per sa
previament no reconeguin la personalitat autoactuació que ' pretenen no representar ni la
noma, de Ca taIllnya.
dreta ni l'esquerra.
abti~guda aquesta, .ajudarem amb goig a
En aquest cas nosaltres no permeterem a
'cercar la formula Federal que, reconeixent la
ningú que es decJari col-lectivament nacionapersonalitat de cada una de les terres ibérilista i 'acapari la veritable representa ció de
ques, agermani els drets, deures i interessos
Catalunya i molts menys la de la democracia
d'elles.
esquerrana.
Així som , així serem i per aixo venim a la
No volem mai més l'acusació obrera de
lluí!a,
Per a fer campa nya en aquest sentit puque el catalanisme és ,delator i retrogad.
bliquem
LA VEU DEL POBLE setmanari d'esAmb la nostra passivitat, ciutadans, contriquerra
catalana.
buim a renunciar al dret a gaudir de les 11iberComfiem, doncs, en que no ens mancara el
tats humanes i nacionals minimament reconeteu entusiasme i la teva subscripció. El sacrigudes per la constitució de l'Estat.
P~l: J¿l civirt.i'l.t · a
ignHat tl 1'1 1'}0 R!Ro-' . q e et qeman m ~s ben p~tit per tú i pot
rra et preguem la teva constant actuació poliésser lmmens pu a la democracia i pe.a
tica publica en un sen lit o aUre.
talu~ya. Subscriu-te desseguida a la legió e Catalan s! Decidiu-vos: cap a la dreta o cap
guerrana, nacionalista, obrerista y democratica.
1'esquerra.
Davant aquest dilema uvsaltres venim a
L", REDACCIÓ
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Que tremoli l'enemic en veient la nostra ensenya

El plet de Sarria
Nostra actitud
Uns dÍlum: és una arma de la U M. N.¡ altres
afe¡eixen b un pld exalussiu de les dretes. Nosaltres ~
hun concrdat darament el nostre pensament en
aquest afer.
El nostre benvolgut C!I)JIIpany BODet ho digut admirablement en nom de La Veu del PoDre -en- el mítiJlg cel'lebrat el passat diumenge en el «Spring Cine»
de Sarria, en míg de grans ovacions:
El pIel de Sarriá no és un ple~ de dretes ni un
pIel de esquerresj és un plet de dignitat, és una
protesta contra una disposició arbitrária, peró
també és UBa afirmació d'Autonomia que el poble
no vol consentír que sigui burlada per ningú i
mef1ys encara pe!s que per la seva tradició política
mé8 oblIgats velJen a representar-la.
Aixi pensem nosaltres¡ i en fer la campanya de
l'ofes poble de Sarria la fem per aquests principis.
Es el plet d'un poble, el de Sarria, que te la virtut en aquests moments de castració en tots els "ti .
dres politics i socials de la nostra terra, de prote~fpf
contra els sellS mateixos representants, contri!- els
seus propis homes, contra aquells que han vingut
essent els seus idols i han acaparat de pIe la seva
npresentació catalaníssima durant lIargs anys.
Un día tots els municipis de Catalunya reunits
concretaren la llibertat local amb una germanor que
deixant ben garantitzada aquesta, el'levant a lo subUm l'ideal patri, doná a la nostra terra l'Estatut de
l'Autonomia col·lectiva. 1 el cas de Sarria allí, com
la personalitat de tols c1s nos tres municipis, queda
democraticament assegurada. El plebíscit que aquest
Estatut preve per a aquests cassos no ha di t
aquesta boca és meva. Si prospera, doncs, la R. O·
decretant I'agregació de Sarria al cap i casal de Catalunya, i fot Catalunya no parla: Catalunya renunciara a 10 que ella mateixa ha fel I sense l'autonomia municipal (que es la del poble) l'autonomia de
Catalunya és tln mite, es un atropell mes al sufragi
popular, i el Catalanísme no tíndrá raó d'ésser.
Altre especte agreuja l'afer aquest: l'administració de la metropoli deixa forfí:a que desitgar moral i
materialmenl I que no diguin que és l'U. M. N. o les
Drdes, perqué altres el'lements que no són aquests
ja ens faran la mercé de dir-nos la tasca esquerrana
que fan i han fet quan tenien majoria.
I com a corolari hem de dir que l'actual Ilei municipal de l'Estat, equip6rá en un tot una ciutat
de 100.000 habitants una de 600.000 queés el quíntupIe, i confon en un mateix tipo un districte o tenencia d'un barri obrer amb la d'un clássicament burgés.
I així podem veure com la nostra majoria projecta
reformes a la ciutat aristocratica asfaltant les seves
vies, mentre la ciutat obrera resta amb carrers sense
obrirí sense urbanització, malgrat la imperiosa ne~
ceisitat que té d'urbanització i habitacions.
NosaItres per aquestes ractns estem al costat MIs
sarrianencs.
Ara bé, com que reconeixem la necessitat d'expansió de Barcelona¡ empró veiem la impossibilitat
de fer-ho sense atropellar els pobles vetns i a la própia ciutat, anem a demanar en campanya pública de
mítings i d'actes una nova lIei municipal que conservant la personalitat deIs pobles i suburbis ciuta~
dans pugui respondre a les_necessitats d'una urb de
600.000 habitants avui, d'un mií'lió demá, de tot
Catalunya i Espanya Gran plegada en el esdevenidorl Per aqu(>st camí potser la llei municipal de 1877
aboliria la Constítució de l'Estat.
Perque som nacionalistes i democrates i perque
estimem Barcelona, volem un,,: agregació amorosívela amb una nova lIei municipal ~que faci a la nostra
mdropoli, la mare que infanta els seus fills i els fa
grans i dignes d'ell.a

confiar-se aJs partits de dreta. 1 aquests mateixos han de desitjar ten ir enfront -un contrapes, un ideal de compensaci6.
1 és així que els homes Iliberals, quan estem
en presencia d'un esfore; en favor de tot C;O
que representi enlairament o conreus d'ideals
d'esquerra, hem de donar la ma d'ajut als qui
s6n enfront de la idea, que les batalles no es
guanyen sempre amb la forc;a, sin6 amb el
domini del pensarnent.
Si analitzeu tots el gran moviment de I'Hu·
manitat, haureu de veure que abans de l'esclat
un estol de savis han estes el lIevat deIs seus
ideals. 1 quan el llevat ha pres, el moviment
material ha estat l'obltgada sequen cia. El pensament ha precedit, ha il'lumínat el braco
Així ellIamp prologa la tempesta ... ~
JOSEP
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¡VIA FORA PAVEROS!
"La Ven del Poble"
Escrit espresameot per el primer nombre d'aquest valent
periódic,

Mai com avui LA VEU
DEL POBLE deixa sentir-se.
Ja poden, doncs, amanir-se
i encomanar-se a Alah o Deu
tots aquells professionals
de la farsa i la mentida
que a Espanya es pass en la vida
corrompent e·ls ideals,
puix en el nestre país
hi ha un gran tercio, dé pillastres
que el mes deIs millors pollartres
es menjen tot el panís.
Molt xerrar en el Parlament
i molt cridar I Viva España!,
pero. fan com el patró Aranya
i... cap al Rif falta gent.
ElIs es queden a Madrid
buscant exits oratoris
i el poble, tip de desoris,
esta com mai decidít
a cridar: Fora farsantsl
Ja estem cansats de paveros,
puix tan rnauríns com lIigt:.eros
tenen pasta de tiransl
Doncs si es cert que'ls de Madrid
no fan pas cap cosa bona,
no es menys cert que a Barcelona
I'ideal patri ha fa11il
Mols visques._ i "Segadors",
peró davant una cartera
fa temps que la gent Iliguera
aplaudeix aIs vils traidors.
Pero aixo s'imposa com mai
treballar amb fe i valentia
perque arribi prompte el dia
d'engegar a tots al carai.
.. .1 aquest -jorn arribara
si fem obra ciutadana
i I'esquerra catalana
el triornf ens portara.
Pero si el poble no diu Prou!,
dintre poc per una perra
hi ha qtri es vendra nostra teNa
si ens deixem amagar l'ou.
Endavant, bons catalans,
que per salvar Catalunya
cal acabar amb la gardunya
que va a bracet deIs tirans.
TENU

Les idees I1iberals
Comentaris sobre I'afer
del Marroc al Congrés

Hom admet que Catalunya és terra de llibertat. La seva tradició ts així. Aixi són les
modalitats amb que a través deIs segles se
presenta. Catalunya és terra marinera. 1 els
En l'enutjós debat plantejat dies enrera en el sapobles maríners són tots llíberals; per una
part, reben I'influencia de gents d'ideologíes
faretx polític, referent al embrollat cas de Melilla,
de tots colors, de concepcions antagoniqueslins ara, que nosaltres recordem, no mes hi han fe t
la qual cesa crea un sentit de tóleráncía-;per
lIur exhibició mitja dotzena d'elements de marcada
altre, surten cap a noves terres i despuIlen
tendencia dretísta, dos socialistes, el marques d'AIiI'imima de la ranció de creure que soIs lo de
'Jle de l'U M. N. unes tifulades esquerTes, i... ningp
casa es bo i admissible. Aixo dóna un sentit
mes.
de universalitat que mata els dogmes i eIs
Segurament- i encara ho dubtem-el poble, aquet
vaIors tradicionals admesos fins a tant com
resignat
«pueblo soberano» davant fets evidents i no~
intangibles. 1 quan els dogmes són a t~rra no
toriament
relatats, no es deixa s('ntir lIur veu exigint
cal dubtar de que la col'lectivitat esta a punt
d'admetre totes les idees, o lo que és igual, que
als seus homes hi diguin la seva i en canvi es preo
és lliberal.
cupa Ilomes en víndre eleccions de donar la investí:
1 malgrat aquesta nota que té Catalunya,
dura de diputat ahornes sens conciencia i escrúpuls
admesa unanimement, no arrela en ella un I p er a que despres ('1 befi i se'l rifi i les mes de les
gran partít lliberal catala ni orgues de pub1ívegades traeixi per un plat de lImlies, els i<l.eals que
caCÍó de sa doctrina. La historia deIs anys
diuen sostindre i defensar¡ aquest poble-repetimque són passats ~ns ho demostra. Es constísoIs deura haver-1!e estranyat i alhora preguntat a si
tueixen grans nuclis i de moment puja ardent
mateix: I els nostres representants que fan?, que hi
fins al cel la I1uissor de la seva foguera. Peró
diuen en tot aixó del moro? On són ses veus arroben aviat es desfá tot, i l'esfore; va a unir-se a
gants i virils esbrinant els fets i exigint responsabila multitut d'e forc;os minúscuIs, que passen
per la terra sens deixar un rastre material del
litats?
eu pas, destinats a ésser engolits per la forc;a
Resposta nostra: Per ara es del tot necessari. ..
de tructbra del temp , que va possant un co- I per a ells, deixar-los franquilets estudiant minuciobnment d'bblit sobre les obres deIs homes.
sament l'assumpte per altre moment circumstancialVUl dia no tenim organitzat un nucli cata- ,
ment mes oportú i propici que el present
lá Iliberal. En can vi el catalanísme ha ofert
O sinó qu~ ho diguin amb tota franquesa el «conuna e pI ndida floració de grups dretístes i "
seqüent»
Cambó, l'exfuribund enemic del Centraltse n er ador , mer es a quina obra de govern
me,
i
el
no
menys republíca-revolucionari (?) d'altre
r a atalunya i la implantació de reali- f
atalane ha e'tat un feto
• temps, Lerrú, esdevinguts avui ambd6s personatjes
ds mee ferms puntals de la monarquía.
bl ha grans moviments que no poden
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Es evident que la qüestió de la nacionalitat
té una importancia, no solament en el roncepte polític, sinó també en el social, i fins en
l'econOmic.
A Espanya, on desgraciadament tantíssim
endarrerit va el rellotje de les idees, encara bi
ha homes que creueD, i alguns de bona fe, que
l'obrerísme i el nacionalisme s6n dues coses
incompatibles.
Un manifest maleDtes ha fet possibIe en
aquests últims temps, que es presentés a la
classe obrera com a enemiga de l'ideal nacionalista. Peró avui el malentes va desapareixent, i els intelectual s de la c1asse obrera,
especialment els del socialísme, estan ben
lluny de soste:lÍr teories antinacionalistes, i
han compres tota I'essencia de l'ideal nacionalista.
L'estudi deIs fets i li! precisió de les idees
han destruit poc a poc una serie d/errors i
confusions i s'ha arribat a l'exacta i justa
definició deIs termes Patria, Nació, Esta!.
Nacionalisme i obrerisme són els dos graDs
problemes del nostre segle i pels seus respectius drets se sosten en avui les més durl's 1
fortes batalles. Dret a la vida plena deIs po!Jles
és el principi del nacionalisme. Dret a la vida
plena deIs individus és el principi de l'obrerisme.
Així, dóncs, nacionalisme i obrerisme són
perfectamente compatibles, ja que el nacionaIisme es als pobles el que l'obrerisme és als
hornes.
El nacionalism~ en el ordre poIític nacional, repr('senta la mateixa cosa que l'obrerisme representa en el ordre econOmic.
Marxem, doncs, nacionalistes i obreristes,
agermanats en esperit, cap a la conquesta de
les Dostres reivindicacions mútu¿s que eIs
obrers des del terreny seu catalanitzin la.1lur
acció i contribueixin des del seu camp a lla
reconstrucció total de la nostra pátria, sense
quina recoDstrucció elIs mateixos serien uns
obrers sense personalitat i buits d'anima.
JOAN DE VALLS

Opinións d'altri
En aquesta secdó ens
• plaura inserir tqts aquells
treballs que relacionafs
amb la vida del ñosfre
poble, els creguém dignes
de menció.
N. de la R.

Alentorn de l' Esquerra
Catalana
Significats elements del nacionalisme republicá
se mouen activament per tal d'abastar la constitució
d'una esquerra nacionalista i republicana.
Sentim la temptació de dir-hi públicament el nostre parer seuse altre aval que la propia fil'liació
nacionalista radical i esquerrana
Está en la conciencia de tot naci0 .1alista que Catalunya está mancada d'aquesta actuació "esquerrana, ja que avui no mes actúa un partít "catalanista" organitzat, el qual s'atribueix arreu la representació del sentiment catala, i d'haver assolit la
unitat política i espiritual de Catalunya, la qual
afil1Dació es una inexactitut per quant aquest sentiment i esperit, sortosament, está molt lluny d'o¡erir
l'bomogeneitat conservadora, monárquica i d'escaient espanyolista que caracteritza an aquell partit
desmesuradament predisposat a tota transigencia a
benefici, potser, del seu afany agavellador de Catalunya i afora.
La futum esquerra, camí ja de la seva organítzació, deu fonamentar la seva existencia en la necessitat de laborar radicalment pel :econeixement de la
nadonalitat catalana, per reivindicar els seus drets
no prescrits i desenrotllar en el vast camp de vida
social catalana una decidida i activa acCÍó per abaslrar una pau fonamentada en la cordialitat de rela
cions entre tots els estaments de la nostra terra,
apel'lant sempre als qui es trobin mancats de justioia
i sobrats de raó.
Es anyorada una actualrió nacionalista mes radiral que la tolerada als regionalistes i es paradoxal
exigir an aquests "totes" les actuacions p!'ecises
a la política d'un poble que labora per a reconque!'ir una Ilibertat perduda i conquerir per Catalunya
una civilítzaci6 que marxi al compás del món.
Es un gran erro el creure que per empendre l'actuació que tot el nostre poble demana primerament'
s'ha de comptar amb un "líder", i qui sentís la follia
d'anomenar-se capdilI abans d'hora, aniria tant equivocat com els qui l'acceptessin com a tal per valiments preterits o reconeguts "a priori".
Els capdevanters els han d'ungirels esdeveniment!5
i e1s lloes d'honor els han de conferir els acapdillats,
que son els mateixos que deuen degradar als dirigents quan aquestos són víctimes de l'erro o de les
males orientacions menadores al fracás col'lectíu,
que aixó es rares vegades perdonable en política·
Ptocediml'nts diferents són antidemocratics i els
combatirem sempre.
Els futurs dirigents de la futura esquerra cal que
tinguin també cura respecte deIs organi&mes·o nudis
subsístents, elements respectables, empró de cap va-

lor positiu digne de tenír-se en compte al empendre
la nova actuació.
Caldria que I'allistament sigués individual, per
aíxis esquivar probables prdensions col'lectives o
personals
Malgrat els anys de catalanisme polftic, el nacionalisme no ha traspassat gaíre les pareds deIs Ateneus, anant massa aviat a recloure's als cilssiue!s de
barriada on fa la piu-piu al caliu deIs esplais de la
menestralia, restant encarquerat en pIé ambient TUit~entista, f10ralesc i estacionario
Els neguits que passen avui els homes de ideals,
ja reacció en sentít conservador que tot ho atrofia,
Hes experiencies viscudes, els exemples d'Irlanda i
l'estevisme ambient els han de tenir en compte els
directorsde I'esquerra futura, com també la Ilis6 que
ens ofereixen els estaments burgesos locals ,le nacionalísmes i les nodrides lleves de burocracia indí_
~ena que, sembla tant mateix que uns i altres hagin
la assol·ltt totes les seves cobejances e idealitats regionals, aquests fets lamentables, molt lamentables
obliguen imperiosament a enfocar orientacions ultra
modernes que facin realitat, en sentít nacionalista
el bell somni d'En Maragall, quan en les -Reials jor~
nades» deia «el catalanisme ha d'abrafí:ar mts i estrenyer menys».
Una esquerra no podra pas arribar a Madrid on
ha arribat la dreta a Catalunya¡ pero podra anar
mol! més enlla de fí:o que :suposa una assamblea de
parlamentaris espanyols i les altres assamblees amb
uraments apoteosícs,
Una esquerra nacionalista ha d'actuar al compás
deIs avenfí:os del temps, admirallant-se amb els
paíssos més democráticament civílitzats del món, no
copiant peri als pobles que puguin corre el perill de
caure tot reculant a una civilització primitiva ambprivilegi de tirania pel mé.s fort, que no pot ésser mai
ni el més perfecte ni el mes humanitari.
Aquesta terra nostra es!lIiberal i progressiva, terra deIs remenfí:es, deIs gremis, de les revoltes alliberadores de tots tE'mps, com la deIs segadors i el motí
contra les quin tes, propulsora 'ara del moviment social de tota l'Iberia, terra deIs devanters en les guerrilles de la República; terra, finalment, en que enBa
de I'Histeria fou precís fer fermar els ganivets a la
taula.
De moda els exotics mots del soviet i el bolxevísme, han esclatat aquí, com arreu, flors rojes de veriuós perfum, i es que Catalunya no's podía pas lliurar de la florida, que cap nacionalista que desitji Catalunya al mon podía aspirar a que la nostrél terra
siguéls una excepció.
Una esquerra catalana nacionalista i republic6Ra
s'ha de bastir demunt d'una. amplissima plataforma
i moure's dins d'ella sense entrebancar-se radicals i
moderats, deu actuar de cara al món i fer pocs viatjes a Madrid, prenent en tot res billlet d'anada i tornada, la Hostra tasca es aquí i a Europa; a Madrid
no'~ compendran mai els nostres neguits¡ alguns
d'ells, per esperit de conserva ció, potser els comprenen massa.
En les tasques de propagació no's deu abusar de
radicalismes de paraula en cep sentit¡ l'adulació a
les multituts es contraria a la vera democracia i un
partit nacionalista d'esquerra que adul~ a les
gentades per atraure-les faria un flac servei a Cataluuya i seria la primera víctima del seu erro táctic;
es deure de les lleves del intelecte guiar als qui cegament puguin creure que la forfí:a bruta es una valor
positiva.
Per a defensar i realitzar actes de verdadera justicia en profit de I'Humanitat s'ha de fer una previa
selecció d'elements, no encegant-se mai amb la massa que no mes es bona en un moment donat per a
destruir motllos vells¡ aquells, pero, qui v'ulguin reaHtzar obra positiva de progres, ja han de tenir for
jats els nous metilos amb que reemplafí:ar els destrofí:ats, prescindint de les multituts apassionades, que
mai han profunditzat en els pr0blemes de progres.
efectiu.
La futura actuació d'una esquerra nacionalista
deu fomentar el seu desplegament sots un laconic
programa, definir d'una manera clara la seva finaIitat ideologica, que enganyant als altres ella seria la
víctima i no aportaria al magne plet del nacionalisme
res mes que una nova ~rturbació destriadora que
retarda!'ía el triomf.
Molts i complexes sóu els problemes¡ s'ha d'esbrosar el camí i marcar fites. S'han de combatre les
corrupteles que viuen al calíu de la monarquia i
l'atrás del nostre poble amb el seu esgarrifós analfabetisme, que s6n les rescloses oposades a la tél6ca
civilitzadoró.
L'ordre de preferencia pels prob1emes a resoldre
si verament volem cooperar a renovar Catalunya i
al món, comenfí:ant per aquesta terra deIs nostres.
amors, ja la marcaran els esdeveniments, que, com
dona «coqueta», no són pas constants ni es poden
fixar prematurament¡ lo essencial e.s concretar la finalitat per aixi anar descapdellant I'acció, per tad'assolir la realitat de I'alliberament deIs bomes i de
la terra nos tres.
Ens resta no més, per avui, el dir que 8'Í la futura
esquerra esmerfí:a energies en combatre táctiques i
procediments d'altres partits, perdra novament el
temps; tingui's per l'adversari el respecte que freturem per a la pr6pia futura actuació¡ en cas contrari.
l'enemic comú hauria inmerescuts beneficis.
Es precisa una franca actuació d'afirmacions ral
dicals en nacionalisme, inspirades en els principis de
la democracia moderna¡ vegis de iniciar depressa
aquesta actuació bonrada, actíva i decidida¡ si no, a
no trigar gair~, potser ja no hi liereln a temps¡ tenim
la bruixa ficada a casa i els sagrats drets de Catalunya i els deIs catalan!>, com a homes lIiures, estan
massa abandonats.

l.
Biibao, Octubre 1921De «El Diluvio»

GRANT 1 SALA

GLOSSARIUM Universita ries
Coneix-te tú mateix

L' Estatut d' Autonomia
de la Universitat de Bar. .
celona

Un obrer trobo, ha passat ja de la quarentena, viu neguitós, apenat de no realitzar un
noble afany d'higiene i de cultura en sa família, per manca de mitjans economics, indignat contra el capitaJisme monopoJitzador
1.er Es una usurpació de fácultats en l'esde l'argent qui faH tout.
fera política.
Trobo un senyor, d'edat aproximada, avui
director regent d'uns grans tallers, ex-obrer
2.°0 Un privil·legi a les classes capitalistes
en l'esfera social.
del mateix trebalI que l'anterior, cap de casa
3. er Un retrocés en la vía evolutiva de
d'una familia culta, on no manquen bells lJibres i revistes, seguretats higieniques, altres , l'ensenyan~a en l'esfera del seu tecnicisme
interior.
seguretats.
L'obrer que viu neguitós i apenat, 1-oltatde
miseria higíenica i inteJ-Jectual, sempre s'ha
preocupat del problema social, del millorament
Una usurpació de facultats en l'esdel proletariat, sempre ha sigut i1ltruista en
ses idees, plopagant i discutint i lluitant per
fera política
al bé de tots, sentint, anc que remotament, pero
la propia salvació en que tots lluitaven per a
Si per Autonomia Universitaria s'enten «un
elI, si ell lluitava per a tots, creient que la
poder que tenen els catl'dratics per a determiseva inferioritat professional res significaria
nar el que deu ésser, a qui es deu donar i com
aconseguint e! reconeixement social de que
es té de donar l'ensenyan~a superior dins un
tothom, té dret él la vida i al repos i a la culconglomerat social de varis mílions de persotura i a tot, aixi com els burgesos i tothom, té
nes», certament Catalunya té Autonomia Uniel deure de treballar un minim per a tenir dret
versitaria. Empero si s'observa que el concep:!ls drets que elI ésperava.
te d'Universitat és molt més extens en tots els
Aixi oblídava l'existencia d'Escoles i Ateseu.:; aspectes que el concepte de Mestre, que
l1eus, gaire bé gratuits, de cultura, tecnica,
aquest és un element dins l'universitat empero
perfeccionament professional¡ neglegia, tot esmai l'únic element, i que el mestre rep precisatudi i !rebalí, es torna va, professionalment,
ment Ii". seva carecterística essencial de la seva
cada dia inferior, i anava teixint la miseria
actuació dins l'universitat i no en la forma ció
deIs altres que a casa seva tol ho espera ven
de la mateixa, tindrém for~osament de recod'ell, i cada dia veien minvar tots els recursos,
neixer que un estatut d'autonomia universitatota tranquiJitat, tota pau, mentre ell pensava
ria no pot ésser format soIs per catedratics i
i lluitava per la pau social, mentre se creia
que al donar-li a un estatut format aixís for~a
altruista i cada dia més víctima de tots i per a
coactiva sobre una col-lectivitat es comet reslots¡ quan, en reaJitat ho era de si maleix i en
pecte dquesta una greu injustícia, injustícia
feia els altres, perque inconscienlmenl s'estava
que va acompanyada de l'Inri quan demés se
especialílzant en una mena de r.eJ-Jigió o misl'anomena estatut autónom de la colectivitat
ticisme que Ji feia perdre de vista el seu món
mateixa. ¡Estatuto de Autonomía de la Univerreal, eclipsat ptlr l'imafge del món que somsidad de Barcelonal
niava.
I no solament des d'aquest punt de vista
Obrer, amic, coneix ton món, coneix-te tú
l'estatut actual de l'U:lÍversitat de Barcelona
mateix¡ fes-te fort i culte i apte¡ en tots els
porta l'esmentada injustícia originária, sinó
pobl?s la sort del proletariat sempre s'ha troque per agravant, i l'er agravant fortíssim,
bat en relació directa de sa cultura i capacitat,
conté el pecat de fons, al qu~ és molt possible
que és gran i vera quan cada obrer es fort i
incórrer quan s'ha comes el pecat que ja hem
culte. Surgeixen facilment els grans homes que
assenyalat de procediment. En altres termes¡
poden fer triomfar les cau~es d'un proletariat
el present estatut d'autonomia universitaria ·
capa cita t, tant, com facilment l'enganyen i
no solament és injust, per hdver-Io format soIs
l'abandonen quan és incuIte, per no dir analcatedratics, sinó també perqué a tenor d'elI els
fabet.
únics que governarim I'universitat seran els
Obre eJs ulIs a fa realitat, veges si és vericatedratics, lo qual cosa fa que sigui una doble
tat, i cerca la ílibertat teya i de tots en la for~a
injustícia.
i cultura de quiscun i la trobaras.
Demés no és suficient per a tindre el conLLIBERTADA
cepte just dé l'Universitat d'un Poble dir que

L' Intransigent

(1)

aIs amics de

La Veu del Poble
Permeteu-nos, companys, que us diguem
quelcom respecte vostra creuada de fervor patriotic que en aquests moments de depressió
del sentiment cata la, aneu a empendre pels indrets de Catalunya, car mancariem als deures
d'amic si no parlessim de vosaltres, dient-vos
10 que sentim, els nois de L'Intransigent.
Dieu en vostre manifest, suara publicat, que
anheleu la formadó d'una esquerra eminentment democratica i obrerista, invitant al nostre
poble a decidir-se a una dreta o bé a una eslIuerra catalanes.
Tot aixo esta molt bé per a nosaltres, que
pensem deura ésser en resum el programa
nostre i les ideologíes pures del plorat mestre,
En Martí Juliá, qui digué que volía "una ni~
xima Ilibertat col·lectiva, acompanyada d'una
ma~ima llíbertat individual», com també "la
maxima llibertat pds homes i pels pobles, acabant per una federaci6 mundial».
Si vosa ltres els de LA VEU DEL POBLE seguin aquesta ruta, sens cap conxorxa i amb
desir.Jterés com fem els de L'Intransigent, estarem al costat vostre per a I'alliberament del
proletariat i de la causa de Catdlunya.
Per L'Intransigent
DOMENEC LATORRE 1 -SOLÉ
Ciutat,21-11-21.
(1) Ens es grat inserir les adjuntes ratUes que
aquest grup d'amics ens remeten, per ésser elles com
un balsam reconfortador en l'actuació del nostre
periódico
N. de la R.

A consecuencia d'un incident fortuit
que paralitza el treball als tallers on
s'imprimeix aquest periódic durant bona part de la tarde del dimecres, per
no demorar la nostra sortida, amb
transigit amb que aquest número adoleixi de certes irregularitats i particularment errates d'accents que comfiem
que el llegidor se'n fara carrec.

és l'organisme destinat a l'ensenyan~a sup~
rior¡ tan essencial és per a elI l'~lement ensenyan~a com la modaJitat o fcrma en qué aquesta ensenyan~a deu donar-se. A la idea general
«universitat» correspon soIs un element «ensenyanca superio »¡ a la idea concreta «Universitat de Barcelona» corresponen dos elements essencials «ensenyan~a superior» i «medalitat d'aquesta ense.yan~a en l'Universitat
de Barcelona»; Ara bé: en la universitat que
hagi sigut destinada a satisfer dins ClItalunya
la necessitat social de l'ensenyament superior
¿a quí sinó a Catalunya mateixa té de correspondre determinar la modalitat en la qué
aquell ensenyament deu donar-sE!? Si la modalitat de l'ensenyament de l'Universitat de Barcelona no ha sigut creada per la col-lectivitat
social en qué aqm:l1a deu excir la seva influéncia¡ l'Universitat de Barcelona sera U1l"'universitat «despla~ada>, una universitat «nació», no una universitat «realitah o més exactament, una universitat «realitaÍ» pero una
universitat realitat que mai realment sera
l'Univcrsitat de Barcelona.
Entene, senyors, que nostra Universitat
devía haver sigut formada i havien d'baver-li
assenyalat el ca mí per a I'assoliment del seu
ideal totes les rzpresentacions oficials i reals
del poble catala. Es que nostra Mancomunitat,
per exemple, amb l'esforc económic que cada
any realitza per a l'intensificació de la cultura
a Catalunya i amb el seu cos de professorat
no está capacitada per a donar normes universitaries? Es .que, poso per ca s, entre una
Mancomunitat de Catalunya i uns quants
senyors, la majoría d'ells no catalans, nomenats per R. D. o R. O. ban de ésser aquests
últims els facuItats ¡com si poguessinl per a
donar l'anima a l'universitat de nostra terMo
Una universitat tal com es avui la de Barcelona, diguin lo que vulguin, és una universitat desarrelada, sens!! vida, que el poble mira
amb absoluta indiferencia, que no serveix p~r
res més que per aprovar unes assignatures
for~oses per a tinrire carreres oficial s, i p~r a
que uns pocs, poquissims nois, adquireixiu qual
queconeixement entre la munió de coses que en
aquell edifici, fet per un il-lustre catala, empero
absolutament buit d'~·nima catalana, s'expliquen. ¡Pobre Universitat de Barcelona¡ ¡Pobre
Universitat de Bercdona que ni tan soIs tí
deixen parlar la llengua de Catalunyal

Hi ba que tindre més compte, Sr. Silió, en
donar autonomíes: Quan les autonomíes es
donen reaIment al poble són sempre un progrés¡ emperó quan p~nsant-se fer·ho es donen
a altres es converteixen en una irritant injusUcia.
FILACOSES

.

.

.

Pel-Iícules sense
pantalla
Un catala de cor em deia l'altre dia amb motíu
de l'aparició de LA VEU DEL POBLE, que era ja hora
de dividir els camps pollitics, referent a dreíes i
esquerres.
Amb una ingenuitat de bon Mariano va dir
aquestes paraules textuals:
-Compro La Veu de Catalunya amb el fástic
més gran del món, peró la llegeixo perqué és l'únic
diari cataJa, per vergonya de Catalunya, puix tots els
demés són escrits en llengua que no em diu res.
Vaig a vo.tar a' tota la plepa lliguera, perque no hi
t. esquerrans des de la famosa desfeta de quan el
célebre Peret Corominas. Peró ara penso seguir la
meva ruta, convertint-me en defensor deIs ideals que
tenia arreconats en el prestatge del meu COl'.

•••
A la causa de CataJunya per a triomfar 1i ha
faltat, en els nostres temps, una condició essencial:
sentit heróic.
Per covardia estem a punt de perdre tota esperan~a de lliberació de la nostra Patria.
Per crvardia també está a punt de perdre el seu
pIel un poble, Sarria, que ha vist atentada la seva
vida municipal per un Decret aprovat per un Govern
del que forma part i és un deIs puntals més ferms,
En Cambó.
Al pacífíc poble de Sarriá no ti ha valgut per res
en aquests moments haver votat quasi en bloc i
tonstantment els regionalistes, fer honor en tots els
seus actes a la nostra parla, i paIesar solenmement
la seva catalanitat, com tampoc el tenir un Secretari
regionalista... del.<; que es corren el bulto; en arribar
a aquest moment tot se'n va. a can Pistracs, i els
eternament protegits pel burlat poble li giren les
espatlles de la manera més qínica. A fur de imparcials no podem negar que aixó és evidentment ESCOLA DE LA LLIGA ...
1 contra aixó soIs hi ha una solució, per a la qual
sembla que els catalans d'avui no tinguem condicions.

•••

A Sant Andreu fa pocs dies s'hi celebraren uns
oc Florals, formant part del Jurat els senyors Massot, taporta, Viñas i Puig i COl'omineS: tots ells de

la "Lliga".
Peró en aquesta festa, que es celebra en la sucursal de la Pla~a de la Cucurulla, o sigui al carrer de
Sant Andreu. varen premiar-se un treballs que n'hi
havia per a agafar el tramvia exceNent del protegit
senyor Foronda.
El públic es va contentar en sentir un sens fi ae
tonteries i de discursos eledorals.
Pobra gen ti Es veu que les autoritats del districte
nové tot el temps que perden en dedicar-lo a millores, el dediquen a I10rejar poesies escrites amb métrica... decimal, perque hi havía cada llauna que
ero ric jo de les veines del Pamás.
Peró com que per jocs... no hi ha com els regidors que estan de bon humor, vetaquí el motill de
la xerinola muncipalesca.

•"•
Enguany la candidatura vinent será menys votada que altres anys. La joventut obrera catalona,
que no ha d'agrair res als actuals regidors, els mils
empleats que no han trobat cap benefici amb l'abaratiment de les subsistencies, i els descontents de les
barriades veines que sofreixen serveis detestables
prestats per eII\preses guardades per nostres fatídics
regidors, seran els qui faran que veiem palpable la
minva de vots.
Votaran els panxa-contents: somatenistes, adroguers del pes deficient, els rics (i encara aquests,
descontents deIs impostos que preparen, donaren el
vot a l'U. M. N.), els amos de .cases també aniran a
. les urnes perque l'actual majoria ha fet molt per ells
a canvi de "rebentar" els qui hem de pagar lloguer
a preu fabulós ...
Quan sera l'hora de comptar, ja veurem el termómetre electoral...
.
Perque de di.scursos n'estem tots escamats i ens
riem de les promeses de barres tristes i apóstols

sacrificats pel be nostre...
La barra ... catalana acaba eIs turrons del mangoneig de la ciutat.
1 la "Lliga" veura dcsfilar a la joventut per a
anar aquesta a engruixir l'Esquerra Catalana que
neix amb esplendidesa immaculada i amb evolució
moderna.
No hi valdran els davantals de La Veu ... Se'ls hi
veurá massa el nautó.

•••
-Que no es posará el llacet espanyol ara amb
motíu del triomf de les tropes espanyoIes?
-\1 aral Jo s\)c catala i soci de la "Lliga".
-Ptr aixó mateix. Defensant-se tot lo espanyol
per En Cambó, ha de posar-se l'altra bandera, perque sinó, comd una vilesa al seu cabdill que ha
acceptat el cárrec amb disgust deIs que creiem ha fd
una traició a la causa catalana, amb el sacrifid de
tenir la cartera i passar-se allloc on no podrem tenir
mai l'autonomia tantes vega des promesa, com va
prometre En Lerroux el pavor republicano...

•••

Lo deIs autobús, que espera tot Barcelona amb
ansia per ésser cosa de nec&ssitat apremiant, sembla que ha quedat damunt el tapete, donant-li allargues, com a totes les coses que són d'interés vital.
Nosaltres creiem que lo que no sigui amb ver
concurs i amb garanties, sera un timo de perdi¡zons,
ja massa gastat i que abOTdarem amb tot braó si la
cosa no es fa amb justicia, cosa que no ha passat
amb 10 de les carraques del inviolable Foronda que
no sabem per quin motíu ha fd lo que li ha donat
la reial gana, burlant-se de tota la dutat amb un
detestable servei i amb el silenci delstnostres bons
regidors.

•••
Per la "Lliga" sonen els noms de dos ex-regidors
per a ésser reelegits en les vinents eleccions.
Un és el celebre Rovireta farinaire, remitent dt
telegrames al seu Cambó contra la protesta deIs
conscients sarrianencs; l'altre el metje Carrarach,
molt conegut per arreglar el districte d'allá on viu
i deixar les barriades veines en l'abandó més criticat
segons ens manifestá un amic nostre.
Si tot ellot és com aquest, faran un pa com unes
hosties, perque són massa coneguts per a sortír
vencedors deIs descontents que tenen en tls seus
districtes.
Peró vaja, tant al Bom com a Horta, hi ha molts
pagesos que porten la camisa curta ...
GRA VIRULENT

"Germanor catalanista"
h:.vitats oportunament per aquesta novelIa entítat d'esquerra, estatjada al carrer de La Costa, 30 i
32 de la barriada de Sant Gervasi, tinguerem el goig
d'assistir el 20 del prop-pas~at mes a unes simpátíques festes de bell caire catalanesc, desenrotllades
segons un programa valÍat i atraient.
Al matí, amb motíu d'hissar la bandera barrada
al balcó, hi feren patriOtics parlaments el Presidtnt
i Secretari de l'entitat; Latorre, per la Joventut Nacionalista Obrera "Patria Nová"; Cot, per l"'lntransigent"; Vilaret, per LA VEU DEL POBLE; Riera i Puntí,
per l"'Unió Catalanista" i finalment el regidor nacionalista pel districte 8.° i Tinent d'Alcalde, En
Martí Matons, anomenat President húnorari del esmentat Casal, qui resumí. Tots ells foren entusiástíment aplaudits. Aprés OftIdors i representacions de
les diverses branques del Nacionalisme, foren obsequiats amb pastes i xampany.
A continuació es punteja la nostra dan~a nacional executada per la noíable cobla "La Principal
de la Escala".
A la tarda hi hague novaml!nt sardanes per a la
mateixa cobla, i a la nit es dona una audició de
Ballets Populars Catalans per l'Esbart de D~n~aires
del Casal Nacionalista de la Barceloneta.
Dits actes es vegeren for~a concorr~gut1).
Valgui nostre fervent enhorabona i ara a treballar de ferm per la nostrada Catalunya.

En honor del BatIle
de Cork
El dimecr~s de la passada setmana i amb
ocasió de celebrar sessió nostre Ajuntament,
una n . mbrosa rep:,esentació-en la que també
hi era LA VEU DEL POBLE,-presenta un ofici
signat per 23 entitats i periodics nacionalistes,
$olicitant es dongui el nom de Mac Sweney,
Batlle que fou de Cork, a un carrer de Barcelona.
La mentada petició passa a la ponencia
respectiva per que ella informi i proposi al
Consistori, la seva resalució satisfactoria.
Cal de moment adressar una sincera feHcitació a la Joventut Nacionalista Obrera "Patria ~ova", iniciadora de tan acertada com
patriotica simpa tia vers a Irlanda.

L'esquerra en
~eorganització
Ens avinentem de la recent constítució en
el districte III de nostra c~utat d'una entitat
denominada «Esquerra Catalana" que vé-segons ens diuen-a treballar pel triomf deIs
ideals lIiberaIs i progressius de nostra terra.

Segueixen celebrant diverses reunions els
Diputats provincials i a Corts nomellats per a
reconstruir l'esquerra catalana.
No cal dir la satisfacció amb que veuríem la
inmediata realització de tan neces ·aria reconstrucció i treballarélment amb totes les nos tres
for~~s per a conseguir-ho.

Els amics del Vendrell sembla que també
treballen per a desvetllar tn aquelles terres el
ideals de Democracia i L1ibertat,
La democrácia catalana dissortadament, ha
utat massa ensopida, per6 avuí es desvetlla
novament, i el Vendrell no vol quedar enrera.

4
dén; :telt'¡!r.<lmes sortits de lesCi'lpiUeC~s dda « L1iga •.
Amo soo 'pmfelltes dt. Marianos, ElIteves i gent que
vel el.bg d~611s sac-rificant els aLtres.
Peró, us está be, ptr tontos! Aneu·los votant!

XAF ARDRRIeS
r;¡

Nostra R~dacció i Adminjstració,com ja s!hauran
percatat ~ostres llegidors "i amiés, la 'tenim es~
b ata ara com ara al carrer Aribau, 21, en el estatie
de la tant coneguda Esquerra deJ'Eíxampla (on1 paradoxa, ja no hauríem d'ésser esquerrans nosaHres)
Ah! de passada fem pres~nt que tarobé .ens permetem el Imre-malgrat siguem democrat~s-d'usar
telNon, ~13-4-1-A, per si els bons oatriotes i en primer terme els de calés, tenint en compte les g.ro9ses
des peses qne ocasionen la publicació d'un períódic
de la faisó nostra, tenen a bé avisar-nos que passem
a recollir-los-hi quiscun pápiro de cent palies de
aquells que puguin alegrar-nos el cor... i la butxaca.
Cosa que ni restarcm agraits per internum.
Anem.

t

Entre els telegrames humorístics que for~n reme·sos a En C'ambó amb motiu del plet de Sarcia, no
Jlodem resistir la tentació de transcriure'n un d~ sllbs_
tanciós.
Diu:
Cambó-- Ministre d 'Hisenda
Madrid
Vostra barra passa de quilo.
U. forDer

1 de la aonya Suspensió de Garanties i d'aquella
ja abuela Llei de Jurisdíccions que'ns lle2a el fatídíc
Moret, que ens diuen?
Que per dra, restem tranquils, puig dles continuen
ben fresquetes.

Encara no sortit a Uum nostre setmanarí, ja te~m
enemics.
Diém aixo perque poguerem observar en son dia
varis cartells esquinsats del manüest i deIs aparescuts
recentment assenyalant la sortida.
Segurament seria alguna bona (1) animeta de rastrer verí a la que Ji devem fer nosa.
Que prenguí paciencia, que tot just som al co-

~femeride trista.
Pel Juliol de 1909 hi hagué al Marroc aquella
hecatombe governant En M¡;lUra i En Cierva.
Pcl Juliol de 1921 ha succeít un cas semblaut, ioh! rara coincidencia-són al poder els mateixos bomes, amb la sola diferencia de que ara ~ls hi fa costat amb la més decidida cooperacló el catalá Cambó,
el de l'Espanya GI'an.
Comentaris? Més val que cada ú se'ls faci a son
gust i manera.

SETMANARI D'ESQUERRA CATALANA
Aribau, 21, (Esqnerra de l'Eíxample)
PRe;us

"Priero-Besteiro.-Congrés Diputats.-Ma-- I
drid,-Setmanari LA VEU DEL POBLE en organitzacio, els felicita interven ció debat. Marroc
lamentant fossin monarquics iniciadors en
1I0c extremes esquerres. Entreveiem estirilitat
discussió.

Una Ilelra encoraliadora
El Diputat a Corts
per

TJn any, 9 pessetes:

Cartes de fora
D'lgualada

LA VEU DEL POBLE té les bateries prepara<les; l'atac es imminenl, i en aquesta ciutat er.
lloc de baionet~s empleiara qualques camUn prec.-Preguem es tota la premsa que
la
panyes que, com una tralla de nusos, deixaran
Uum J Catalunya, que si no reben el primer número
marcades les seves fuetades.
del nostre periodic, ens ho notifiquin i que alhora"
L'enémic és prou potent, i avuí és llamo el
ens remetin el seu per a est.blir l'intercamvi. ,
el mes indigne caciquisme revestít d'und tar, -cassa «monárquico-republicana", (?) i amb un
paperot que fa el bombo escrit més amb aiguarDe CflS a 11ostrll.. - L'esposa del nostre volgut com,
,dent que amb tinta negra.
pany de redacció, En Franc,"sc de P. Viles, dona as
Uum el 16 del passat mes; una gaía catalaneta. M'are..
El crit esta donat, la primera fuetada anira
i fmeta en el dia d'avui, gaudeixen d'una salut per,al rostre.
f-=til.
Nacíonalistes igualadins, l'hora es ja arriNostra ~nhorabona a l'amic Viles.
' "bada!
'
CORRESPONSAL

NOVES

v~u

!I
i

I

I

i'
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Conferellcí. al Vendrell_-Per a el prop-passa tr
díumenge i organítzada . p,"r ~)tmtnts republicans i
democratics del esmentat p0bl~, estaba anundada la
celebració d'una conferenciaa,cilrrec del nostre amic
E. Duc i Salvat sobre l'interessant tema: «Moment
polític actual i orienta ció que deuen seguir els homes d'esquerra»,
Amb tal moÜu l'entusiÍlsme- rtgnaut era gran per ,
a assistir a dít acte.
-

I

El proper numero de LA VEU DEL POBLE

Administrativa
J. Gallifa (Ciutat).-Passi

Amb la més entusiasta enhorabona per
tan patriótica iniciativa, de son afectíssim,
S. ALBER1

1

Les

nostr~s

I

,per la redacció

-que parlarem de l'assumpte.
.M. lordan. (Igualadá). - Aceptem vostra
-oferta. Per més d-etalls enviem carta.
, J. Xímeno Planas (S. HiI?ri).-Convenim
-en 10 que ens dieu. Entesos?
Jose-p CJapés (Arbucíes).-Aceptat, i grádes. Del demés ja ens avisareu.
'
Arnald Brió (Ciutat).-RebQ,da vostra subscripció, pro ens se:¡nbla que ~a' hroin~ta.
Arribis a la
redacció e1s-'dfmarts - i dissab•
l..
dissaptes de 7 a 8 del Yespre quel ' vólem
coneixer.

Literaria
Manue1 Basté.-No fa per casa, no obstant
envli 'a Itra cosa
'
Grup d'amics ",L'Intransigent».-Us ho publíquem amb gust JileT l'a.t~dó que ens dispenseu. Gracies de (Or.,
¡: Soler i So!er'7 V(1 b~. Ho in!¡ertarem en el
proper número. Queden cartes per contestar.

Tallers de
Foíogravats
de

'

lllAft BAlIARI

\ '

La Bi"bal
a LA VEU DEL POBLE

I

Bussó

Del

Publicacions.-Hem ;rtbnt el ' número extraormnari de la reviilta el Ebro dedicat al segón Congrés
dt Joventuts Aragonesistes que 1ingué lloc a nostra
dutat del 24 al 30 del darrer Octubre.
'\
- També ha arríbat a la redacció el primer M-mero de Lll Gasetll de Sarria, pulcrament editada.
Dit p~riodic ve a la palestra per a ddensar els ideals
autollomistes i els interesso~ generals del: veí poole
Remerciem a tots dos l'atenció í amb gust establim l'intercamvÍ.

LL1S61U

I!

Se-

l!STRANGER: Trimestre, 2'50 pessetes. - Semestre r 5 pessetes.

LA REDACCIÓ.: r

¡~
j

SUBSCRIPCIÓ

CATALUNYA 1 PENINSULA·: Trimestre, 1'5(}
pessetes. - SemestN, 2'75 pessetes.-Un any, 5'5()'
pessetes.

Par1ant de la gaia festa celebrada al matí de la
inauguració oficial de l'Entitat na.ionaJista de que
.en altre lloc parlem, certs periodistes-que no h i
assistiren-es permeteren insel'tar com a ressenya
de l'acte, unes peroracions tendendoses i falses que
Amb motiu de les dos abastament cone- ,
nosaltres, fent honor a la veritat, hem de dir que
gudes proposicíons nacíoualistes, í demoera~ens ha estranyat-llegir-les per qúan no les sentirem.
tiques que el diputat provincial senyor Casa- •
Loor als de la nostra classe, per verídics i sincers. _ novas presenta en sessió tinguda el 25 de
Adhesions Í suscripcfons.- Ens es molt grat
octubre per la Diputació barcel:onina, la
aleshores comissió organitzadora del nostre • assabentar als nos tres amics qu~ - tot just escampaEts veios de Sarria protesten amb tota la raó d e
periódic, li adre~a una entusiasta felicitac' ó
rem arreu nostre modest pero viril manifest, . expo- món.
equivalenta a una adhessió en ai-tal sentit.
sant el que rora el periodic"s'apressuraren a inscriu- •
Lo únÍt qU(! saben fer els lliguers és trefIl'e'S el
- També el 6 de novembre ens adherirerrr al
re 's a la nostra obra entrealtres Doms de coneguts '
mort de sobre, earregant-Io als de l'U. M. N.
justissím ho~enatie an En Cla>vé, organítzat
i entusiastes compapys, els de prestigioses .ªntitats
per les societats i orfeons de Catalunya, per
Vaja, v,aja! Ja conei~em el panyo, i no solament
nacionalists i esquerranes del ~la de Barcelona i foentendre que a més de contribuir d la magna
de Tarrassa-lIoc de~ d.ip1!tat Sala-:també sabem
ranes aOO mateix se'ns ha ofert lIur concurs, valiomanifestació artística d'aquell acle, palesamem
com les gasten els de Castelltersol. ..
ses personalitats d'es,q¡Irrra oatalan~.
.
també
nostra
pregona
admira
ció
vers
l'home
La bunyolada ha sigut monumental i aquesta'no
Confiem no seran el1s els dar.rers eIl¡wndre al'
que
divulga
entre
el
poble
ses
I!::an~ons esdese la Irellen de d~munt. i ves si estan contents de
costat Dostre.
víngudes fradicionals i populars.
esser agregats els pobles, qúe si aneu a 'Horta i par,1
ler! amb els hortencs, us donaran antecedents i deta11s de les pestHencies que disfruten amb la famosa
1 maleída agregació del diableo
L'únic beneficiat amb aixó es el gran Foronda in<
violable, que ha pres el pel als agregats.
Ah!...; í de passada el bon ciutada honorable se- l i
1
nyor Puig i Alfonso, defensor deIs interessos de les ,
«Pompes Fúnebres» ¡Pobres sarrianencs! Rieu-vo-s'tn I

La nostra tasca

CE

BARCELONA: Trimestre, 1'25 pessetes. mestre, 2'25 pessetes.
Un aoy, 4 pessetes.

LA REnAceró."

men~ament.

Compost del tot el númer.o, llegim que ha pres
part en l'afer del Marroc í en la sessió del Parlament d'aquest dimarts el comedido, fino, republicano (?) y revolucionario (1) D. Aleea1'ldrito Lerrú.
Es cIar, havent parlat ja el darrer acatarrat, ara
Ji toca va a ell.

•

._._._._._._._._._._ .•. _._.-.-._._.

"Cambó, Mini teri Hisenda. Madrid.-Setmanari LA Vw DEL POBLE en organització, entr(v-eu entre dj.verses causes," essencíalment
política la una ¡. d'ordre diferent l'altre, els
motius agregació Sarria a Barcelona. Com a
nacionalistes ens veiem obligats davant vostra
significació personal, protestar contra inaudit
atemptat Poder Central autonomía Municipis.

Abans els Iliguers se les havíen amb els lerruxeros
despres amb els sindicali~tes que els ha aixafat, junt
amb el delaJor Correu Catalá, ara se les heu amb
l'U. M. N. i despres serem el blanc nosaltres, sobre
qui abocaran aquell floreig de parauletes tant biscuiteades fins ho diem en castella que faran contents
solament als betes-Hils i cerers que tenen la Puntual encara regentant-la. amb La Veu ara i el Brusi
antigament.

Maura, La Cierva i Cambó.
Deu n'hi dó!

f

i~V:º:'~~,~~.~1
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Hem de censurar el poeta Graells Castells, qui
ha sigut premiat a Xerez amb una flor per una poesia castila. Per Deu!
Tant malament li paguen a Catalunya que se'n
va aterres forasteres? No hi ha dret i convé recordar-li ~ue enguany cada pu.t llegim que surt 110rejat,
la qual cosa vol dir que no te cap necessitat de m"lversar la seva rima senzilla i galana.
1 sí no ens creu, n'hi direm quatre de fresques,
que nosaltres no tenim pels a la llengua per a cantar
les veritats a tothom.
1 qui diu a elI, a qualsevol poeta catala que sentí
amor per les lIetres patri~.

Que si són verdes, que si són madures; que si ets
tú, que si jo no ... El cert és que fa ja tres mesos i
pica que s'f"stan debatint allá dalt les 'causes de la
desastrosa qüestió del Marroc, i aquesta es l'hora
que no se n'ha tret l'entrdlat.
Vols que t'ho dignem poble. Dones bé, tot plegat
una burda comedia mes en compdencia, de les moltes
representades pels politicastres espanyols (vulgus)
,gran Guinyol Nacional.

Dos telegramas
El dia 6 de novembre s'expediren els següents telegrames~

Quines fesmsses méi lluides s'haurieo fet si el oos_
tre Sant Peret no les hagués ec1ipsades regant des
del siti celestial els abonals terrenys de la famosa
exposició de figues de moro electriques.
, 'Mtre}I qlte fins el temps ésser-Ios-hí ingrat a En
Pic i Compañyial
Lo que deurien dir els senyors de la Junta: Que
no 6S poden celebrar les populars (1) festes? Dones,
al menys vinguin banquets en desagravi d'aquelles
que Barcelona ja paga ... o ja pagara, que pel cas és
el mateix.
1 mentrestant el poble borrego acontentant-se en
contemplar els tiberis d'aquell diumenge i l'altre.

I

• .:;

.~.~._._._.~._-_._.~._.~.~._.~._.-.

campanyes

Els autó-busos i l' Ajuntament de Barcelona
L'Exposició d'Indústries eléctriques-Milions en dan~a

[om~te ~e l' ~nolt, ~l

! 1L....-__A__L_'E_R_T_r~
, ' . ,_P_O_B_L~E_I_,_ .....

interior

--------~------------~-------

Impremta A. Salvat
Ronda Sant Pau, 36 - Te!. 853 A
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"FORN DEL CISNE"

FRANCESC MONTES
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COKFITERIA 1 P ASTELERIA

Se s t r e

Fabricació en Elche-Venda al per major

PELLS DE TOTES MENES

Pa de luxe i especial de Viena
Riquissim pa de Génova

TRAJOS A MIDA

ES FAN AOOBS
TELEFON 8 G
BARCELONA-GRACIA

Salmerón, 7
(J ardinets)

tullura General i Comercial
Grans facilitats per a tothom de tot arreu
establertes per

LICEU

DALMAU

Demanar prospectes a la DIRECCIO

Carrer de Vale.cia, 245

BARCELONA

Pelai, 38 -

Teléfon 2973-A -

BARCELONA

Carrer del Carme, 19, l.er

Vídua de S. SEMPERE
ESPECIALITAT EH BEBÉS, SALOHS IIIIPERIALS

Teléfon 3779-A

eaixes de eHllDHI:S

CATALANS:

Subscribiu-vos a la «História Nacional de Catalunya» d'En
A. ROVIRA 1 VIRGILI
Es Púnica obra historica moderna i d'esperit nacionalista publicada fins avui

EDICIONS PATRIA

BARCELONA

Carrer del Tigre, 31

BARCELONA

Dipufació, 95, teléfon 157-H
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Incombustibles ImperforabIes fins amb soplet

Aldana, 3 - Te}efon 4584-A -

BARCELONA

