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NQ's tornen els originals

Setmanari d'Esq
SURT

LapusiciOde liL'Estevet" i la nostra
'. ·L.'Estc'Vet en sQn núm,e ro 19 publica

les qüestions particulars de 'govern, po
I¡tica, lIegislació socia 1, ~tc. \)
m-01! interessant t!I.;S del punt de mira
Nosaltres !'om tan n:-lcionalistes coro
d"<;t~senyaiar,quin~ és.- Ia sevjl ideol(lgía
ho pugui .ésser L' EsttnJet. pero precisai
a quina '6nalitat trebálla:
.
ment perque .s9m na'Cjc~lOaligtes som
: :Després d'expressar en forma senzi- també queJcom més. Esser nacionalista
Il(! eJ (fué, \égon'~ el\., volen dir les pa- presupos.a é ' ser' home, i · ésser hOO\H'
ra.ul~s 1:e.giollalis~e. jederal'i$me. catala
presuposa ésser ser .de ' \7oluntllt coos- .
niSnte naciol1alisme, ab()rda la <¡ücl'tió de cie~t, en una pila de ¡::roblemes, demé~
q1Jina és I.aposició seva,.i diu literalmenl: del problema nadollalista. Cer-t és que
, ~~·~fem 'aqüel'<t.es : curtes definicions tots aquests p'oblemes poden (molt ,rood'idealsper. a .d-einostrar gue si no"al- mentaniament) ueixar,se sospesos mentrw..-..oo - 'S61fl' reginntHistes, f6dudTs n'; tre :no estigui resolt el pro,bleme nacio
catalanisfes. é~ perqué som exclusiva- nal¡st~, peró aleshores també hem de
ment nacionalistes. 1 com que el no"tre convenir 5Jue el~ part'daris d'aquesta no
nacionalisme és ¿na qües:ió de lIibertat reali 'zació del~ demés ideals no són soIs
qu, (a r~fer:éncia , a tot un poble, ca~ de nacionali!'tes, sinó que són una mena de
H.i.hertat ,col'lectiva, per aixó no podem nacionalistes.
entf'etICnir-uo~ en destriar si la Ilibertat
Anomenant-se L'Este'Vet «exclusiva-d• ...Qe.taluÍJylt h. d'ésser com la vot~tf'el!-l ment naclonatisfa» s'ha de col·locar ne,.i~ & 'tam ,Ja''Yol<'n éls pobr~s. Cataluce,:&artament en ulla d'"questes dues
oya és pe'r a' rres . i per a -POb1"eS pels po- plataformes: o bé ha d'é:,:ser un setm'abres- í :'rics ~ honrats~· i només així ho nari qué. seme impedir que els seu'
p(~dráó tésser ét:s que tant si són ri¡;s amics en I'esfera política de-fensin \'idea·
~qm " p'obres, tant ~i .van él missa com si . Iltat que els sembli millor, tendeixi a
n~tan~ s,?ls sQn católic~ com si són pro, , enfortlr l'idealitat per a tots ells anometestants, primer han · d.'é&ser naciona- nada «nacionallsme», o bé ha d'ésser un
listes.
..
'
setmanari que enteng,ui que primer. s'ha
- . :»-Fi.u al'a creí:¡m. que': la Situació de de resoldre el problema nacionalista que
lIyjtil <C:!1 ..q!;le . aflui es troba Catalunya cap altre. Si s'accepta aque·ste última
ellf~ont l' Est'lt . e.~panyol, malgrat La · forma de pepsar (degut a qué el.~ alt~e!'
s~ ' lIihertat, enQara avui ·no , esta prou
problemes humans lampoc pud\.·n ajorcorl'sotidada "per a parar-nos en esca!ii" nar - se). g'ba d'assolir l'iJeal na ... ionalista
.
"....... ,

ue .artide . titulat «La nostra posjció»,
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erra Catalana

r;D CIÓ I lDMINISTR1CUl

Tallers, 79, EntressoI, 1.a
(Tocant a la

apidamellt. 1 nosaltres eos permet~m
observar als companys de L'Eetevet que
per a aasolir I'ideal nacionalista nipidaW1en! l'ú1\ic procedimeat eflcac;: (si és
que ell pot conseguir-ho), és el procediment de la v.ioleocia.
El pecat capital de la «Lliga Regio·
flalista» ha sigut col'locar-se en -una poteió semblant. Segons ella el seu únic
ideal és Catalunya! i en tenir aquesta
generalitat d'ideal un partit polític practit neces!'ariament ~au en els contras·
!lentits en que a cada pas cau la (,L1ig:a
Hegionalista», qui uns c~p~ fa tasca dec1aradamellt de dreta, descontentant per
complet als seus homes d'esguerra, i al·
¡res voltes fa tasca d' esq uerra (de boquilla per aixo, eh?), tenint aleshores disgustat .. als casins germans deis senyors
de la Deren!'a Social.
RC!'lJmint direm que per a dir-se
f xclusivament nacionalista» és precís
¡~s.er, si n;> ~s vol fer un ce!ltpeus com
~s la (~L1iga Regionalista», «exclusiva·
ment separatista».
Nosaltres nacionalistes sincers, ben
intransigcnts nacionalistes, volem una
Catalunya no soIs Nació, sinó amb son
corresponent estat perfecte. Peró entenem gue C~talunya· ni pot, .ni . vol, ni li
convé ésse~ separatista. Nos~ltres, fer·
mament esquerrans, sentim un nacionabsme huma, no un nacionalisme que
dillGulti .el progrés i la socialjtzació deIs
poble" (molt especialment la solidaritat
entre ell>, pobles iberics, la gual essent

¡,

DeIs·prcppassats Innocents

Pla~a

de la Universitat)

un bell ideal és presentat per alguns
com C03a funesta a Catalunya. Nosaltres .
entenem que la perfecció. deu ésser integral, °i no parcial; que els homes de
Catalunya deuen aven~ar en tots els .
seus fins, i no en nn d'ells; i que si volem donar una forta personalitat a la
nostra 'patria, devem f~r-ho fent, ensems
gue nacionalisme, .educació, democracia
i socialisme. l ara permeteu que aquesta .
qüestió l'acabi de fallar a favor n~stre
\' i\'lustre diputat per les ·Borjes .
«Molts són ' els nacionalistes que fi·
guren ara en partits de dreta que fastiguejats pels procediments d'actuació en
que desenrotlla la se va política el que
avui es diu partít de dreta catalana, sell'
ten vius desitgs de que es formi , l'es- .
guerra nacionalista per a ingressar-hi i
fer obra nacionalista, que ara b ta abandonada. Aquests elements valuaso';; sen,
ten el naclonalisme en tota sa .inteositat,
peró el seu criteri, HuI' manera de pensar, la · seva aCtuacíó és totaltl1ent de
dreta; i entrats en un partit, encara qué
fos esquerra, la seva tendencia seria a
base de les cree ncie!? que ara tenen.
Per tant, aquests elements, que volen,'
portats pel bon desig de treballar per
Catalunya, que ~reixi una esquerra, en
la_que hi figuraríen per no ' haver-hi un ..
veritable partit nacionalista de dreta, ...
serien una r é mora, un atenuant, una
falsificació en la actuació francament
esquerrana de~ nou partit ,» ....
(Carta oberta a En Salvador Albe.rt,
Diputat per La Bisbal ) .
Per aguest just i mesurat para graf
pot veure's com En Macia considera el
nacionalisme un deis ideal~ (de I'esquerra, peró no l'únic i ni tan sois e,l que la
caracteritza i especifica,

L'exit de la nostra "Fulla"
La fulla extraordinaria ql.\e amb motiu
de la Festa de la Ltengua varem pablicar el
dia de ~ap d'any, sig.ué tant bén rebuda per
nostre poble que ' ns hem vist cbligats afer
una nova tirada de la mateixa.
,
A tots els amics que ' ns han escrit felicita nt-nos pe\ nostre acert, eh remerciem coralment l'~nterés que per nosaltres es prenen, pero fent constar que'l merit no es pas
nostre, sinó de\s ·treballs de rcconegudes firmes que gentílment ens fereu ofrena i que,
per lo tant, a ellas es deu l'exi t obtingut.
,
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EL PO~LE .CATALA A EN CAMBÓ.- V~s~hi en compte a'mb tantes
lIúfes que no m~empipi i et "vent!" una garrotada.
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Opinions d' altri
En aquesta secció ens pla.ur4 inserir iots aquells treballs

iJue, rel4ciona's amb la "Vida
. del nostre púble, e/s creguem
digltes de menci6.
N. de la R.

Desperta, ferro I
Creiem arribada I'hora de cridar l'atenció de
las joventuts Catalanistes, C;o es, de les noatres
joventuts nacionalistes catalanes, per tal que elles
mateixes facin un, diem-ne, examen de consciencia, procurant escatir i determinar la vera significació deIs mols catalanista i nacionalista r expurgar un xic la frondosa arbreda sorgida d'aqueIla acció, tan intensa com extensa, portada a cap
per la «Unió Catalanista» i joventuta deIs tempa
heroics del Catalanisme.
Molta de la saba deIs arbres d'avui s'~s inculcada de virl's oportunistes i intervencÍlmistes;
moltes de les branques estan corcades d'un adormidor materialiame; i la vigoria de les noatres
reivindicacions, avui amagada sota ~I fullam cridaner, corra greu perill d'esdevenir alegada pel
pes malastruc de la fullara::a i del brancam malaltissos, si no es produeix una valenta reacció
immediata de les nos tres joventuts.
- Quina és la patria dt'ls catalans?, pregunta
el Seoy ordenador de Catalunys, En Prat de la
Riba, en la seva oblidada Doctrina Catalanista:
- Catalunya , s'hi respon . - l quin és I'enemic
de Catalunya ? - L' Estat espanyol, afirma pie de
coratifla el que mai volgu~ anar a les Corts Centrals. Ara , pregun ca jo a les joventuts nacionalistes d'arreu de Catalunya : Podeu vosallres consentir que. en nom del nacionalisme catala, hom
sigui mini'stre de I'Estat espanyol. I'enemic de
nostra plltria catalana? No haveu de lIen~ar, catabnistes, tots, nacionalistes catalans, que voleu
la lIibertat de la nostra terra, una excomunió patriotica, una desautorització completa a tots
aquells que han tingut la gosadía .'anomenar-se
enfa ticament leaders del nacionalilme catala i han
fomentat i sostingut barreges, conlubernis, complaences i intervencions dins el govern central,
que ens malgoverna, tiranitza i olega?
On ~s el Nacionalisme d'aquelll que, tenint
majoria, no gosen votar en sesaió pública el dret
que tots el s nacionalistes, que tata els catalans
cOllsiderem sa¡rrat tie I' ús exclusiu del nostt e idior dificultata als nacionaliste~
salvació de l'Estat espanyol?
~ catalar.s a:juells que preleIsme no 'pot sentir m~s que
• , oOllden de dir al pob e que tot naeiona¡isme deu odiar la tiran!a que I'endogala, restat
que \'esclavitzll i el poble que no li vol reconeixer
els seu! dl'eta? Enhorabona! un cap lIiures, no
tindrem m~s ~ue abrac;ades per a tots els pobles
del món ; pero, esdaus, él! una vilesa besar 1,.
ma del t i, a i salvar la vida de I'opressor mentre
amb el genoll al coll malda per a ofegar·nos.
Es nacionalista el peribdic que destioa dues
planes a ressenyar la visita i apat dela cappares
del malgovern central, i sois unCIa I atlletes a rempresonament d'un ¡ove nacionalista?
Es pot ~sser un grao oportuoista, un scien9at
interve,cionista , un financista meravelJó!<, un talent privilegiat, un geni politic i guiar de mil
mestra la nau de I'El>tat espanyol; pe, O mdi, jamai, pot ésser nacionalista ni podem jamai permetre que s'snomeni nacionalista catala aquell
que sc:rveix a I'enemic de la nostra patria, st"gons
afirma el Sen y ordenador de Catalunya, N'Enrie
Prat de la Hiba, en la seva mai prou lJegidll D,·c
trio a Catalanista .
joventuts catalanes, és hora de lIenc;ar als
quatre vents el vibrant desperta, ferro! deis nostres almogavers, i 8mb actuació serena, coolinua
i agosarada predicar al no~tre poble la noblesa,
la integritat, la pure~a del nostre ideal naciona '
lista, explicant-li com el sentia I'Alt Rei En Jaume, I'alliberadnr de pobles; dil-li com es porlaren els nacÍ!lnalistes catalans al costat d'cn Pau
Clari~; com parlaven a la reialesa amb En FivalIer; com morien amb En Rafd de CIIsllnova; com
eren martiritzals amb el general Moragll ; com
actuen avui el~ nAcionalistes irlandesos a I'entorll
del batllc de Cork, d'eterna memoria, i d'En De
Valera, el condemnat a mort; com visqu'e ren i
lIuitaren els nacionalistes polonesos i bohemi:
anant de pre~ó en presó sota la tiran la deis tres
imperis m~s forts del móo; recordar-li com honora la presó de Ceuta I'actual President de la lliure
Repúhlica cubana; i convence'l que no trabara
per m~3 que busqui i rebusqui arreu un sol nacionalista que hagi estat ministre per a salvar
els inlereasos i les disbaux.s de I'IIIt3t opressor o
que hagi predicat amor a la tiranla. El voslre
Desperta, lerro! ha de fer sentir el nOltre ideal de
lIibertat arreu on glateixi un cor de catalA; el vostre Desperta, (erro! ha de confondre tata els marxanlS de nacionalisme que pretenen bastardeju
el nostre sant ideal de lIibertat, monopolitzant-Io
per al servei exclusiu d'un partit polltic, quan
deuen ébser precisameftt tots el. partits politics
catalans els que han de SAcrificar tots lIura intereSloa, adhuc els vitals, al servei de les tres voltea santa causa de .la IIibertat de Catalunya,
única patria de tot. els clttalans.
DR. J. RIERA l PUNTI.
Del periOdic A 1Jantl oe Vilafraaca del Penadés,
11 Dcaembrc, 1921.
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El treballader per a em.
p eatan con'1en~ut de que si Sa- tor~dr-.e per.1 atei., iDeli
10IIi6 adorava a Deu ballant, els catalans de Aa aodologia i de les ci~
I trcbala..
poden, de la mateixa manera. honorar liÓ social ~s UD p~blema q
do,- que es lJen~a • I"acdó
preve
la Beva par).. ~o que diem de la Pla- r~1I DI .cDir conci~ncia de lo que va a realtt.ar, els raultats l'erao sem,re Coolraris Ila
~ de Catalunya pot apl'car-se a tot~ el~
demés punts o llo~s on se celebraren fioa que persegueix Provl d"lixO taón la
doloroea i f.ttldiques creuades soslioeuda
ballades.
cDlre el Rermans de treball.
Per la tarda i nit els actes celebrat~
L'ob. er t~ d ·ésse.r con~tlDt en lIuita. "';
ja fúren mes serioso~; concerta, repre- pe. c) te d'imprrgnar en son esperit uoa bODa
i racioaal pedegoBla que l'nrieDli. per a posentacions dramat'ques, parlamenta, el- de .. ocupar elUoc que amb justlcaa le cere..
z~lera.
Pot ben dir-se que no hi poo rn la !>Ocie,at.
Com més perfeccionat cstill'ui ¡'¡.diviha~ué Entitat nI Casal Nacionalista que
du, més saoes i [ortes ea form.rla les colamb una forma o altre no traetés d'enal- lectl vitats.
tir el nostre verbo A totes elles i as~istl
No és aolament que tia 6In de lIuitar
a la conservació materi.l, no... ~I deuper
gran concorrencia; distingit·se le!\ nos·
re que tots tenim.i que 'ti de laGla neceslitres damissel-Ies qué lIuint el ramell de tat com aquella, és el d'eaJerlir le. notlra
roselles i blat i, aItres, cintetes i Ilacets facultats mentals, per a 10ft' ~pre
a q
8mb els colors de la nostra santa ense- ... ocara que plusadamcDt. la "
en! té de conduir 8 la perfccció moral, innya contribuiren, com sempre, a donar tel-Iectual ¡económica_
gran lIuiment a la festa. La que és ceLa pedagogia és l'cducaci6 i l'orieDt.ci6
lebra en el (\Centre Autonomista de de l'iDtel-Iecte humA; es la que tard o dejora
s'obrirA pas, fent desapar~ixer aquests odis
Dependents del Comer~ i l'Industria» terribles; aquestes envcjes deseofrcnade!. i,
pot dir·se que constituí el dou de la aquest maleH orgull que rastre}a encara per
jornada. La concllrrencia nombrosíssi- la concí~ncia deis hornes,
Ella és la amorosivola mare que aBermama i escullida que omplena els salons nara, com ric pornell d'exuberanls flaires de
aplaudía, entusiasmacia i ardorosa les vida, tots els productors de la terra: I'agrisardanes que s'hi anaven ballant i en cultura, comer~, art, indústria i totes les
ci~ncies, enrobustint 8mb le! seves eoseacabant-se h festa de tots eJs Havis sor
nyanct'S i amb e1s exemples que ens dÓo.
tl8. ra mateixa txpressió: <,L 'any que 'Vé
natura la solidaritat deIs homes i deIs pobIes,
encare la farem més g,-ossa».
I'esperit humA no sap o no té interu
De la festa d'enguany nosaltres en pelsSitrascendcnta
15 i progrcsius a ven~os de
restem satisfets.
Ella ens demostra civilitat que la pedagogía eos dicta. no poque'l cor del peble es ben viu, que ser- dré dir mai ámb jusUcia les hermo!es paraules del gran socióleB francés, "abat Lava energla i vitalitat per a dur a terme menais:
grans empreses. El nostre poble es fort,
1( ~l1fl 00 impera I'amor
totes les lIeis hi sobren»
es patriótic i enlusia-ta. ¿Que Ji manTOMÁS NADAL.
ca donc;s, per a llen~arse a la conquesta
de les seves llibertatst - Un home. Si;
un home amb prou braó i enteresa per a
endetrocu les petites ambicions, les ri•
valitat!l, els personalismes i fins la mala
Per correu aed hem rebut la seBüent
fe deis que nomenant-se capdtlJs i fent
"erVlr al pobJe d'eFcambell sois cercan lIetra. Nosaltres, la veritat sigui dita, no
lIur benefici i la satisfacció de llurs am- acab~m d'eot~ndrer-Ia, per6 la publiquem,
en prime.- 110e, per a que els .&lostre. IJcgi .
dors sApilrueJl que LA VEU DBL Po BU té
corresponsals fins. a l'altra part del m6D i,
iI~emés perqu~ si entre el" nos tres amics hi
ha qui I'enteogui del tol i logri de!Oxifrar-la
per complert, nosaltres, en ju~ta correspoDd~ocia, prometem fel'-li present del pA de 6ga
méo; gros que trnb~m eo el mercat de la
El creixement de l'esperit progressiu .a plicar-Io a lo que ens ocupa en el sentit b~doqlleri:a. HeusaquI la lIelra:
'rc:bel i la perduració de les Iluitessocia ls de qu~ I'obrer calala no és el que fa cóXAR-XELON-XI~G, AL «uno.
en nostra terra, junt amb les malvolen- rrer la brama, considerant·lo com a un
Benvolgut amic i Di, ecto r : FllrA com uns trea
ser fanlastic i pintant-Io amb la d-aga a
ces d'altl i, han fet Que des d'un quant
xal-a1ls
(qu~ ~s com ai digu~!IIim mesofl) que desanys en~a s'escampés arreu per fóra un les dentls i el <~browning» o el «Star»
prés d'una bona pila de trifulgues vareig arri.ar
odi i una adversió contra els obrers ca- en les manso No, aixó és una aberra- a aquesta important ciutal de Co-chi"-cen-I4i,,tI,
taJans, de fatals conseqüencies pel pres- ció. El veri'able obrer catala no forma A 'a meVa .rrivada la ciutat no estava P" tran·
pan d'aquestes bandes d'assassins a sou quila el tot degut, segons me contarea, a la
tigi de la nostra Catalunya.
Aque"t odi i ad7ersló no tant soIs é ' _que a ¡'eOlpar de les tenebres deixen srgüent questi6:
Hi ha en la ciutat un aenyor molt pClder6. que
entre elernents hidalgos i d'alto 'copele, . marcat lIur pas pel!! bassals de ~ang en
!I'annmena So-non-da i que I~ un contracte amb
~inó que es troba també entr~ I'elemenl
els empedrats deis carrers de la Ciutat. el Ai-xe-rit (que ve a ésser l'Ajuntament vostre)
popular, que, alarmat per les falses no- Generalment, fóra excepcions de poca per a explotar unes mines d'oH d'olivel que hi
tícies i le:> intenciouades campanyes d
Importancia, I'obrer catahi es lIeia¡ i han en la ~oblació.
Uns altrel aenyors, pretextant que en So-,.o,,'a insípida prcmsa, odía I'obrer catal
franc, i les armes que esgrimeix quan
da
no
ha fa be del tot i que la ciutat ne lurt peren tols sos aspe'ctes.
qüt!5tiona 5ón les de la Tolerancia, la
judicarla, varen sol-licitar se'ls cnncedts permls
1 per aixó no és d'extranyar que Raó i la Veritat.
per a t'xplotar pel sr\! compte unes Iltrel minel,
quan un obrer per qualsevol motiu h
El,; que estan pos!'eits d'odi contra pero els senyore Ai'xe-riIS (caD! .i diguénim red 'anar a terres de Castella es vegi la ne- nosaltres haurít!n de fer una visita per gidors) comenc;uen per recapacitar i discutir de
gra en voler agafar coneixenc;a i com- aquí, i tot lse'ls hi esfumaría, perque al tal manera que la cosa mai s'acabava de polar en
panyonia, perque la gent aquella en ti,- ¡nrevés d'altres temes on encara no hi ha ciar, tot al contrari, cada di. e. posavl una mica
mes espesll8.
Ore la nova de que és un obrer catala, i hagut cap pastor que donés un xic de
Aixi ~s trobava l'aSlumpte quan comen~ a
rnés si és de Barcelona, ja en té proQ
Iluma lesmultitutsadormides,lesd<aqui córrer per la ciutat que el senyor So·noft·dtl hlvla
per mirar-se'l de reull i fugir d'ell com estan més delspertes, i no son pas de regAlat a un deIs Ai-xe·rits deu milt,u-:elm, d'oli;
si fos una bestiota, dient tots esserats: bon tros tan ignorants com les de molts (un tll-c6 és, poe mea o meoye, un qUlrta) amb
-Un catnlán? ¡cáspita! 'Valiente anar- 1I0cs. Veurlen si vinguesin aquí que la condició precisa de que s'opoaés amb tol el
seu poder i picardta a que, fós concedit ·~o qae
quista debe ser.
els obrers pel carrer lIegeixeo un llibre
pretenien ela altres aeoyora. Al esbombar-Ie
1 aixó, companys, és molt dol0rós, () bé periódies, i als vespres molts van a aquesta nova, ¡nO li die res de la .aragata que
ja que al capdevall són ells esclaus com les Biblíoteques per a aeien~arse de tot s'armAI
D.Is Ai-xe·rit, que faD un diari que's titula
nosaltres del Centralisme, i com nosal- ~o que és necessari saber en la vida.
tres mateixos sofrelxen les maldats de Es convencerlen també de que la joven- Pet·es·pet i que Ión companyl de causa del que
les oligarqules Si ells que no han sortít tut que aqul puja és un model de defen- va admetre els deu mil tas-cóns, eatan que bufen i
demanen que u'ls dongui una part de I'oli, ja
mai de l'ambient que els enronda po- sors deIs nostres ideals, havent-ho de- que no é~ just que un 101 pe'l quedi tot ¡ella tinguessin apreciar el mal que fan en odiar mostrat amb fets positiu!\, i que pugna guin que menjar-u el fa·ri,,·net (ea~ie de coca
aixi els germans seus, com se'n penedi- per a agermanar-se 8mb tots els obrers d'aquest plís) sense una mica d'oli que la faci
rien i compendrlen la realitat de les co- explotats, siguin del Nord, siguin del me:c palla don.
Tot aixb vos ho esplico, amic i Director, perses! Pero ai, que per Olés que es faci la Sur, i parlin la /lengua que vulguin, per
qu~ si, encare que'os trobem en pIe hivern, sen.
discordia sempre pugna per fer fraca, - a fer guerra tots junt a I'cnelllic comú. liu algúo dia que trona, no ea feu cabal; se'" el
sar l'harmonla deis hornes amb éls ho- el Centralisme, i ba~tir axi el monument rusó de les bofetades que per culpa de I'oli el
mesl
de la Llibertat deis Pobles i de }'indi- pega,an els Ai-xe-rits de Xar.xelon.xing,
Procuraré tenir-vos al correnl d'aquelt .,<,No es tan fiero el león como lo pintan» vidu_
sumpte
i de contar-vos el final que tiD,,,i.
diu un refra castella; i aquest refra que
SALVADOR MAJÓ J RIU.
Jo, bO; lo mateix YO, deaitja
en si no té res de particular, podriem Ciutat, Desembre de 192J.
R. GALLARET.
El dia de cap d'any Catalunya ha
celebrat la VI" festa de la lIengua catalana. Fa sis anys un home, amb el cor
pie de verl, va tenir l'atreviment e
mal parlar de la nostra \lengua en aquell
safareig que és diu Congrés de Oiputats;
el nostre poble, sentint·se pregonam nt
ofes per les despectives parault"s que
contra la seva parla alla es d igueren en
tre els aplaudiments d'alguns i I'ind lferencia de casi tOti els restants, prengu~
I'acord de celebrar actes públics que a
la vegada que fossin de desagravi i
amor a la nostre llengua servissin per •
demostrar a aquests sers que no s6n ~a·
passos de capir que'l que ofen a un po·
ble es posa en condicions de ésser ofes
que Catalunya, oprimida i endogalad
té encara la suficient virilitat per a so
tir en defensa de la se va anima: el llengüatje.
D' aixo, com hem dit, fa sis anys;
peró la festa no decau, ans al contrar'j
d'any en anv, va prenent mes peu; cada
any augmenten les noves iniciatives i
és celebren nous actes per a enaltir i honorar la llengua catalana; llengua que
si un dia pogué ésser oiesa des d'u,
poble estran)', té en els seus fills, entusiastes i decidits defensors .
Verament, aquest any, la Cesta ha
resultat esplendida. Fins la naturaletaa
va seOlblar tenir gran interes en pendre-hi parto El sol brillant, el cel sens
el més petit núvol, I'aire quiet i un' ambient que semblava més propi del mes
d'Al,ril que del mes de Gener contribuiren en gran manera a donar-Ji mes
relleu, animació i alegria.
Ja pel matl, en la gran pla~a de Catalunya, és baIlaren amb molta 1tnima·
ció les sardanes an unciades; la no!"tra
jovenalla punteja, la típica dan~a amb la
jóia ¡ alegria propia deis que tenen poc
mal-de-caps, les cames lIeugeres i I
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L'obr r catala

¿ • • • •• ?

Missatge que UEsquerra
'Catalana" adreQa al
"Ieaderu i rlandes En
De Valera.
Se'n. prega la publiCllció
de I'adjunt «missatgu que nosaltrel iDserim gu~tosos pel,
bells conceptes que en ell s'inclouen.
(N. de la R.)

De tote els problemes nacionalistes plantejats a Europa, el problema d'Irlaoda és el
qu~ ha lograt despertar majar ínter es mundial, millor diric;m, major espectació. Per
aixb I'acord suara' signat pels representants
plenip.>tcnciaris de l'irlanda i els delegats
nomeoatspel govern de la Gran Brc;~anya,
ha co~mogut toteS les consci~ncie,s,
;:- ~
Per .. que~t acord, oosaltres, nacionalistes
radicals, felicitem al vostre poble, per qu~
malgra: no eocluure el mhim de conccssio:ls
• qué teoia dlet J'herbica Irianda, deill'8-sentat unprincipi fonamental: el regoneÍllemt:nt
de la nacionslitat irlaodc:sa i el pt:rfecte dret
• la sobjrania i a la lliure determinació de la
voluntat ~ol·lectiva. EIs vostres delegats han
obrat en tot moment com a embaixadors de
Irlanda i hao eixit de la co~fer~ncia havent
lograt que sos adversaris el! reconeguessiJl '
aquesta posició. I aquest es el' fet essencial
del friomf assolit.
Nosaltres tambe tenim a casa nostra un
plet nacionalista.. al qual els partils poHlics
filla ara existents DO han sabut douar e~tat
euró.peu.
Per aix6 nosaltres, que pen~em actuar
per tal de supl,i r ,aquesta defici~ocia d'orien ,
taclÓ politica, .creiePl que el primer acte public de la oostra entital deu esser endre~ar
una coral sal uta ció al poble d'lrlanda,_germa
grao i mestre nostre. Cataluoya sent desoida
la seva voluntat i negada la seva sobiraoia
í veu vilipendiada la seva Ilengua i ses catedrals convertides en casernes i sos cabals en
maos' estranyes i veu morir els seus fills a
terres lIunyes, en uua lIuita est~ril. Avui
respt:tíl' de Calátuftya vea etl l'exempl~ de
Irlanda \lO consol i una esperaD~a.
El~ vostres morts i1'lustres, damunl el
record deIs quals s'ha fonamentat la vostra
Ili-bertat, són' els oostres esperits tutelars.
Tot ef poble cooscient de Catalunya sent la
fe de la veocració pcr aquell batl)e major de
Cork. qu'e sapi.rué taol dignamen! morir, i
per tot. els lIuiiadors que , amb llur saDg
elabore~ el preseot de la vostra patria.
Cstaluoya sent uoa nova flama d'esperao~a perqu~ Irlanda li ha ensenyat que e:>
pot v~ncer- amb la sola for~a de la raó 1 del
sacrificio
SeDyor: En adre~ar-nos. a vos, cap suprc:m del oovell «Estat lliured"lrlaDda)), fem
vots, perqu~ la vida de l. vostr" patria di'os
del concert deIs pobles sigui fruitosa i exhubera'nt de mag_Dific~ncia.
EL C. D. DE IIEtQUERRA CUAU!';A)}
Barcelona, desembre de 1921.

Els dies curfs
Brau pages de pell colrada. que eldesti t'esc1avitza
i no tens la galivansa benfactora d'un dema,
que ets- heroi cada dia d'una tasca improcedent,
que ets cada día vlctima d'uo sou tragic, indigent,
que no abasta a peremptória necessitat casolana
que els teuz:¡ fills, els tt:us fills tendres, no es desenrotllen amb ufana
i que ta esposa es fa aritmetica passant comptes, recomptant.
i a pla~a es posa malalta, i arriba a casa plorant.
¡Com té dol que el calendari hagi escursat tant els dies
per a deixar pels terr05SOS més devassall d'energies,
i cavar més pams de terra, j sembrar més gran s de blat,
i lIaurar més males herbes en el teu trosset migratl
Tú voldries la llargaria del maig o el juny per poder
extenuar,te amb la ma armada de I'arreu, que es fa balder
quan I'engrapa ma dt! ferro, obedienta a un pit íebr6s,
fugint a la llar honrada, pIe d'un desfici amurós.
1.

Si es paguessin amb justicia quan jornales tos afanys,
minl'arien tes basardes, fora un pes bla el pes deIs anys
i en ta llar resplendiria I'estrelleta del maU,
que ara at>aga I'alé estúpid d'un mal amo o del destí.
Quan les pluges can<;oneres duren lJonga temporada,
o el cel davaila a la terra I'abrigall a'una nevada,
fent·te pre~fone en la cel-Ia pobrissona ' del teu pis
transcorreguent la setmana sense un dissapte feli<;,
es quan te cauen les ales del cor, i s'a,l<;a un desfici,
i es fá la vida arbilt'aria que fa ajupir-te al suplici,
i es descaren tes enveges en contemplar-te en dejú
sense c!ret!'l, sense aventatges legals, quasibé desnú,
mentre d(altres que no estiren els muscles endormiscats
sacien de talls I 'estómac i I'anima de pecats,
i agavellen benvolences, i aconsegueixen l'apreu
deis badocs o deis belitres del món vil i el món plebe u :
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COSTA 1

POMÉS.

Les n'ostres campanyes

Sembla aquesta festa el paoy que lanca
el seguít de lesles passades, com si els Reis
linguessin el poder de fer finir les alegries
amb la seva sola presencia, que amb el naixement de l'adorat per reis ha poc ha han
comen~at. Sort lenim per alxó que I'infanlament segueix essent quelcom gran pels
homes, siguin qui vulguin aquests Reis i
fins que la fe~ta deIs Reis no la celebrin els
homes ni els Reis, i sí 5015 els infanls, que
són els únics que poden creure encara en la
for~a del seu poder,
Pero, poc saben aquells quins fan creure
als infants seus en aquest poder decadent la
desil·lusió que rebrien els seus fills si quiseun d 'ells demanés am b Hur bon eor i innocencia - cor bo que no tenen els homes dits
molt grans- que els hi retornessin aquell
germa que en llunyanes terres retenen pe!'
eg.oísme nas homes edemics. Tinc la certesa
que en rebre ~o que és el poder que no rOl,
tindrien els infants la fors;a que als homes
manca per a' aburrir-los sense covardies, i
pensarien en s;o que els homes no penseD :
substituir-los per altres homes de més saber
i de més cor per a retornar ben aviat aquells
infelis;os al costat seu .
De tots aquells Reis que la llegenda ha
llegat als pobles un sol bastaria per a retornar la pau a mohes llars que pateixen i encara que no cregui que tinguin de dar-me
mai res que em faci profit, benelria aquell
que fes el bé amb el cor pels cors, que una
acció bona és digna d'ésser admirada, Pero,
ai! és tan migrat el poder deIs Reis, que ben
poca cosa podran donar-nos. Per aixó no els
he escrit cap carta. Per que? Prefereixo prevenir-me, i ,crec que cal que tothom ha faci
per a no tenir d'esperar la merce de 'cap
d'ells, i aixi com són els pares quíns fan reviure un poder que no és tal, solen els hom~s fer-lo erectiu contra aquell altre poder,
nat de la farsa que aguantem pacients nasal·
tres mateixos· per aquella covardia que no
sentirien els infants que estimen de COL
•
PE RE PERMANYER.

Els auto-busos i el nostre Ajuntament
Necessitat ¡urgencia d'implantar el servei.-L'ajornament del
mateix lesiona greument els interessos de Barcelona.-Obstacles
que s'hi oposen a que'n sigui un fet la resolucio de tan vital
problema.-Fora caretes.

Responent a 90 que manifestarem en
Í10stre darrer anicle sobre la importantíssima qüestió deis aut0busos, anem a
seguir nústre estudi de la mateixa, mirant únicament són aspecte d'inler~s
ciutada., que és ~l que ha de preocuparnos a nosaltrea pero lambé al nostre
municipio Insistim en la necessitat que
entenem peremptória, de que la corporació municipal envesteixi sa resolució en'Cara que sigui passant per damunt
de certa legalismes que segurament l'en·
trebancaran, com poc menys que succeeixi en aquest pai's de centralrsme corruptor i enervant.
Nosaltres, com hornes essencialmen'
dem6crates que som, estem en que el's ;
, Regidors han d'afrontar la responsabiI¡tat legal a que amb Jlur energía poguessin fer-se creditor!'l, si an'.b a.x6 pu '
guin {~r, com seguraUlent ho fóra, quetO'ESQUERU C'T'LB' ' com en favor del puble de Barcelona;
perque proclamem ben a lt alió de «salus
Tallers. 79. entressol, ,.'pópuli~, }) i «a grans mal5grans remeis».
(toc:ant a la Pla~ de la Universitat)
Fa ja una colla de dies, fa ja setma·
nes, que espere m endebades la solució
del problema deis autobusos. Sem bla
Preus de Subscrlpcl6
que certs legali:<mes de que parlem més
BARCELONA: Trimestre, 1'25 pts. amunt tiren les coses cap al cantó deis
allargaments i de les xorques dilacions.
Semestre, 2'25 pessetes.
Es que ha trjomfat el crite, j del con·
Un aoy. 4 pessetes.
curs? 1 per que la major[a del consistori no ha anat a la adjudicació directa,
CATALUNY A 1 PENINSULA~ Tricom única manera de servir bé i de
mestre, 1 '50 pessetes.
pressa ('interes deis barcelon ins? Es
Semestre, 2'75 pessetes.
. que els hi ha faltar valor per a imposar
aquest criteri i per a treure'} el'ldavant
Un 8ny, 5'50 pessetes.
cI'ntra tots els maldicis i tots els artifi·
ESTRANGER: Trimestre, 2'50 pts. cis de la gent de f6ra i de dintre la «Casa
Gran» que saben perfectament que conSemestre,. 6 pessetes.
curs
vol dir espera, ~ntreteniment, i al
Un any, 9 pessetes.
final fracas del servei?
Nosaltres .h em de dir amb ainceritat
Pagament a la b••treta

slTIIAi,Ri

Deis Reis

que, malgrat tot, havía d'haver sigut
dc::.fensat el -criteri d'adjudicació directa
que p(ltroci~aren els regionalistes del
nastre ajur.tament amb les següents salvetats:
Evit~Qt exclusivismes que pode seml:)lar monopolis.
a
2.
Aprofitant la part bona de les
of::rtes que havíen sigut fetes a I'ajuntamen per En 'Salat, En Brúguera, etz. '
Obligan a l'establiment, sine
qua non de trajectes de cinccentims.
4,a Donant preferencia absoluta a
les ~oodicions tecniques i de seguretat
deIs cotxes i demés material de servei.
Per' que no va fer·se aix6 o quelcom
:;:elJ1blant? Ja estem tocant les con seqüencies, per que la solució no la veiem
en cap sentit, i mentrestant les incomoditats segueixen més accentuades que
mai, i En Foronqa va fent sa recaudaci6
integra burlant-:;:e d'aquest pacífic poble. que una volta més veu defraudades
ses esperances.
Quan. arreu del món s'assenyala el
criteri deIs autobusos contra els tramvíes, q uan especialment a ~arís, la metr6poli de la qual tant hem d'apendre,'
van a quedar els tramvies per a donar
ún icament servei secundari en certs
t'xtrarradis, IOn nostra ciutat triomfa el
tramvla com únic sobira; i aixo és per~
que encara queden alguns seoyors que
atenen més a les conveniencies particulars que al bé comú en que tenen obligació de defensar, excusant-se qué defeoseD d criteri legal, la llei, girant-se,
peró d'esquena a la justicia.
Nosaltres entenem, com diem al comen<;ar, que llei haura d'é3ser contradita en aquest cas, com provarem en el
proxim número d'aquest setmanari.

1"
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ESPIA-DIMONIS.

Ciutat, 1 - 1 - 22,

Xafarderíes
Sabeu aquell pou descobert que existeix
en l'Exposició d'escandols electrics, i que
nosa'ltres denunciarem com un gros perill
pels ciutadans des del número 3 de LA
VEU DEL POBLE~

, Dones mica més mica menys és troma en
el mateix estat.
Heusaquí un nou cartell que aquest pou
ens sugereix i que nosaltres el brindem als
hérois de. I'Exposició per a quant organítzin
altres moixigangues.
Barcelonins: Aneu a Montjuic i fu ... meu'Vos de cap al pou!
D'acord;>

•

L'altre dia ens crida I'atenció el que en
U:l carrer molt concorregut del districte VII
(barriada d'Hostafrancs) i que esta plantat
d'arbres des de un cap a l'altre, n'esporguessin no més un. Ens atans;arem a UD
deIs esporgadors í Ji preguntarem el perque
d'aquella particularitat.
1, sabeu S:O que era? Que en front del
arbre,' hi han bastit una capillita lerruxera i
el dia de cap d'any ¡'inauguraren. A f¡ de
que I'arbre no topés els adornos, penjerolk~
i lIumets de la fas;ana, i majormeot perque
no s'estripés la hermosa b,mdera del baleó,
I'arbre va pagada resta.
Ara se'ns ocurreix una pregunta; 1 al
istiu, com vos ha arreglareu?

•

Estem plenament conven~uts de que
aquesta plaga que sofrei" nostra ciutat i que
s'aoomena Foronda, gerent de L. T. B.,
deu ésser accionista de la Unión de E. de P.
Fúnebres
Perque, d'a'itre manera, no s'explica
que'n plena canicula del mes de Gener, posi
en circulació jardineres obertes fins per el
sostre.
Fins n 'hi ha d'escardades; que
consti!
1, res, que s'hi agafa cada pulmonía, que
et deixa completament tranquil.
(No és veritat velns de Sans
Poble
Nou?

•
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Després de l'acte de propaganda d'esque-

[onlereo[ia .~el DOme ami[ 101m a [a~!lIolí

rra catalana celebra! a Castellolí (Igualada)

per el castre amic En F. Boscb, bem.tingut
la satislaeció de saludar-lo en la visita que
feu a la nostra redacció. Per cert que eQs
hem assabentat de coses molt groses que
El diumenge 18 de Desembre tingué
passen en aquel simpatic poblet.
Iloc
en el <,Centre Republicu» de CasDe lo que passa i de lo que puga ocórrer
tellolí
una interessant conferencia es·
se'n portarán la responsabilitat UDS elements que s'han fet batejar de regiooalistes querrana a carree del President de la
i que fa ja molt temps que están portant a uJoventut Nacionalista Obrera de Barcap un feudalisme indigne i impropi d'ho- celona», i organitzada per la mateixa.
mes que sembla representen quelcom i que
El tema escollit pel conferenciant fou
figuren en un casalot que porta per nom el de «Nacionalisme i ReplJ"f,(ica» . .
Unió Regionalista.
Davant un nudrit nombre de concoEstiguin tranquils els anarquisles (?) del
rrents, i acompanyat del Consell DirecCentre Republi cá, (cal sapiguer que pel' a
tiu, el President accidental del «Centre
els senyors teuda ls castellolinencs, l'~sser
republicá es ~sser anarquic) qué quanl COIl- Republica» Ca la presentació del disertal
vingui possar-Ios a ratlla estadl LA VEU dor: qui, ja ob:!rt l'acte, dcdir.:,l il (,Cen ~
tre Republica» i al seu 90nsell Directlu
DEL POBLE al nostre cClsta t.
paraules de remerciament en nom de la
<\]. N. O. de 8.» per la bona acollida j
La setmana passada arribaren nos 'a atencions rebudes pels republicans casoosaltres rumors confideocials de que els tellolinencs, fent ressaltar que aquestes
factotums sostenidors de la monarquía es- demostracions fan que I'acte que se cepanyola s'havieo reunit incógnilamellt en lebra pales; d'una faisó indi~cutible una
«ConsejillolJ instat pel no~tre !) excelent vera fraternitat entre nacionali~te~ i n :amic (!!) i sen y ordenador de l'ordenació
publicans.
.
bancaria, En Francisquet Cambó, per a
Entra
de
pIe
dintre
el tema polític,
tractar com a tema preferent i decissiu de
expo~ant el ~entit del Nacionali~me rel'immediat otorgament de la tan suspirada i
tantes vegades promesa autonomla integral publica, defen -a aquest ideal, i recorde Cataluaya adhuc del pIe regoneixement dan~ I'historia d'ell, treu de) assumpte
deduccions logiques i serenes quecons -"
del nostre idioma catalá.
Nosaltres bocabadats per tan be1\ mira- titueixen lIi<;ons d'cxperiéncia.
ele exclamarem: será veritat tanta belle:a?
Exposa i defineix ló que signifi()uen
Mes despr~s,-ioh decepció!-eos adonem e!s dos ideals: Nacionalisme i República;
que ~s la diada deis Sants Innocents, i tot considerant-Ios compatible ... perqué t(l18
plegat una aixecada més de camisa .
do') van agermanats per un mateix senPró ai! este m ja tan acostumats els eatatiment i esperit Iliberal.
lans a que'ns elavin la Ilufa, que ja no'ns vé
Afirma categoricament que l'ideal
d'una.
que infOl;rn) el Na,.cionaJisme catala no
es el d'un qualsevol partit polític aspirant a disputar-se el govern d'Espanya,
Avis d'Adminislracló
si nó que en el seu sentit Iliberal i de1\vinentem als volguts subscriptors que moc ' atic, per si sol és declarat com a
totes les irregularitats o deficiElncies que pu-. moviment social i reivindicador de la
Quin notar en el repartiment del nostr~ pe- personalitat caTalana.
Desfa la baixa i odiosa acusació que
riodic, se serveixin comunicar-ho per escrit i
es lIen<;il damunt el Nacionalisme catala
en temps oportú a "1\dministradó, a l~ob
tllllant-Io de «separatisme roig,> pel sol
jecte de que es pUQuin subsanar-se imme- fet de que aquest soIs prccu'·a per Catadiatamc:nt.
lunya; i diu que el Nacionalisme no n'es
L' Pod ministrador de cootrari a la Ilibertat de cap naciona'litat ilA:rica, .ans al contrari, que es
dol de que no es prengui exemple de
Catal.unya. N,)saltres mai podrem aju- .
dar a lIimar les cadenes deis altres quan
en vo·ler rompre ·les .nostr¡:s . en \loe
Publicació re[01·mada. - El número de d'ajudar-nos se'n-s co~bat encara·:
((L'Eslevet» de la passada setman'l anuDcia
El N~ci,on.ali5q1a catal~ per ara .n r"¡~
que des de la preseot sera caoviat ¡'actual altra tasca encomanada que la de quitar
format per un de nou a base del vell ,Cu-cul! per l.a lIibertat de CatalunY3 7 am.b el~
o sigui a setze planes a dues columnes, amb ulls fit'5, no a una federacia ibé ~ ica,
ninots i a dues tintes.
sinó a una fe.deracjó uni~~rsai, unlnt
tots e¡"s humans pels ll~c;os d'am~r i de
~
Un oblid.-En la pressa que duguerem respecte 4u·e imposa la soLidarit.at hu- -:
en la confecció de la fulla extraordina yia que mana, i f~nt així I'e.li~lafada genéral de
LA VEU DEL POBtE edila el passat diumen- totes les oligarquies· .d·~árre~ det".m{m • .
ge amb motiu del ((Cap d' Any Catala», ens
Si, aqu~st Nacionálisme r-epublidt
clescuidarem de fer-hi constar el número 6 que· jo pr0p'a~o . i: exposo éso el , «separ~:"7
que és el que li correspooia com a ordre; tisme roig •• ] declar em-nos~en perq-Ile, e.n
aixi mateix ens oblidarem de la data.
ell bi va repre •.entáda la j-ustícia, · Ia 'lIi- .,
Cosa per la qual demanem dispensa.
bertat, el progrés ¡la dignificació n<;> S9lament del poble, sinó' tambe de l"indi,"
vidu r EII vol Ja més ampí¡a ' Auton~
Publicaciolls rebudes. - Continuen r[!hent-se a nostra red·acció els periódícs se- mia, J?as.~ant de la nació, a I'bome, al
güents:
muni~ipi; a la faIl1jjia i que t:n un ma(ISaba Nova», de Rubí; ((L'Estevetll,de teix nivell sigui · el capital i el tr.e ball,
Barcelona; (IEl Poble Llevaotíll, de Malgrat; abolinl I'.explotació de I'h~me per l'
(tEI Obrero», de Barcelona; ((Catalunya», de hoqe.
.
Lleyda; «Emporióo», de Torroella de MontEntrant .!n e-I terreoy republica diu
rri; ((El Ebro» (revista aragonesista), de
que la República es un sjste~a facil de
Barcelona; «Avan!!», de Vilafranca de) Penades; fulla «Acción Ciudadana», de Barce- govern, un sistema realitzable i ja praclona, i ((Acció~\, portaveu del Centre Nacio- ticat dintre la nació ibérica; peró el ponalista Republica, de Badalona, que de nou ble ha sofert equivocacions que desgra·
ciadament ha tin~ut de reconeixer mé·s
apareix a la Uuita política.
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Pa de luxe i especial de Viena
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p~nsem

q\,le ens, p'Qssari 7m

.aJ , Ql17e~'

t;lons per. a ésserJ1LUr.es 1 arrosse~r¡em: ,
per a se~pre més les, padeC)e~ di l~e?<;lav1!,tge. .
,..
.
P¡:'~ga al~ republiqri; c"-'stelloli~e.~c,.,,
que sjgllin ' fe'r;,yents ~efen'~ufs del ·s~~ .
idea·',.que t?Jnb~ él' elno.s;tre·; .pe;¿', que
. per . dámun·t- de tot sig.u·in ·.p~n . cat~1.3ns i ferm¡a~I?ep.t rí&ciopali.o;te;>,ja. .qq~' a ,
la fi eJ vt!rit~bJe n~cionalista .v,.eu -amb
-.la Repú~lica elfriomi,r:le C¡l.t~fü.nll~' '
. Nusaltre$ I)o ~tenim ,n j vql~m tindre
el Iu.xe .d e. gastar' cªbc!llJs tr;~sf~r~·a~
_90rs coro En ·Camhó ·i E.o i..ef;p~~: ~l~
na.cio,~~lisJeis r~p!-lbkaq~ confiem e~ Jil.
~. net~ i fQrnid& del poble, perqué
eH és, p.l~icé!- i ex...:lusivament qúi amp,el
el ~eu . seqtiment i el seu · idealisql~ té.
d 'arbor,.r 'i¡J~ vents la band~r~ de la seva
redemp,c ió.
'.'.J
'
Haven't finit aque lls h~mes : ¡m~a.cn- ·
lats i plells de sinceritat· i d :b.f.;>nr;;des·a, ··
com ~ren l'Almir'a ll, E~ .p¡" L~~'rgall,.
En Robert, En Vallés
i l~ibot.
.
.
'. En "Sa~. ...
¡nerón, En Marti Juliá !_En 'prat . d~ ~a
Riba, que en queda de, la . seva b~·na lIevor? Un titq"!at,cabdi!I., ~I :Nacionali,,m~ cata la' qu~ ~~ .en· el ' sel,) 'ppble, i.el
"eu ideal per a ·.escal'ir l,)o-a cartera :d~
mi !~ istre de-- fina."~e,~ , ~ ur? gove~n .qu~
havia combatut ¡l tqt drap,emrpu(:f¡D1
.,.'

I

,

~

_.

-.

•

~-

.'

rl

La .veu.

. ,. ,'"

En quant a I'home dire·:tor -de multi· - ¡
tuds obreres que tanta sangH ha rel -ves~ ~ .j
sar; unés voltes·-per I'ideál-republ:icit,-j: ! .
altres per' Pid~a a·e revolta que :tcinr ha·· : -:
via incuk~t a1s seu!;, fDjreu-{ü(tamKé i~
el cabd,ill del 'Partif , R,e publica_ ~a,c:li~¡{1 ,..;.~
pacta ~n1 ti 1~~moÍl~r~uía f"ot .s e'·guardar ..;:-;
les espatlles per agents delgoy!!J'p,: q~~ .~. J
aql\est-liJa~ilita m~tll~e.c~mbat.. .els ...sin·
dicats:obrers en ~I Cpngrés i.aJji fIl<l~ei~, ; f iI
ni per rt:.specte al.selt j~e-al té:. UIl· mo- · ._&
ment de dubte per a revelar·se ,-epubl-ica :;,
de la rIÍ t m¡'frqu1a, .bói défensant 4a ·gUJ'·
rra dei M'arroc "i -discrepan-t aíú ·d et;;u5t .:-:-'{
pen~améot d'e la 'Federació 'Repüblkalla :"' t
l, _
del Parlátilent.
"'l.".,:;'" :
' , . ~ ,~.
·p er áqu'est alire trld~r ja'-·ho h1 h¡¡t ' ¡;t
.
"
•• ' .
•
vehiclé~ de 'la burgesla, ja, I~ .· pro~iet.~t ;
no é!,- un robo, amen,ts ia l',rticl~ «~~-::. J ¡
beldes~ Rebdd~s» no d,eu . .co.~plir, ~~ ¡ .h'V
en guant a la Repúbl\ca d'E;n. L~rro.u~, l"D.1
com a l'Aulonomíad'EnCamhó.,podetn, -:;!
ben be! ésperar-la el-s repubh:ans i :na~·~·1
cionalistes si áquel't's 'cabdills ens' la te- :.: ,{
nen de p(¡}T"tar, puix el· cam'Í .q ' lese'g uéi':
xen és pér 'a' ells ef mes 'practic, el ql:ie ,n
p,,-ssa a l'ltist4r1a, ~el· de la seta eri1an~i- "'-.:
pació ·perso~a:1 í :re~ me~: ,1. ' . .. ,
..

'

'

..

l

~

F~u

J"~

l'í
A

'¡o:

Álfres

rp~~!f/!st~ci~p\} , ric~~,a:

I •. ,".;

¡tOIS, republ.,~a,~~ .1. ?ílf'I.on~\.Jsfe~ . t;J.'~.s~. :",i~
. querra· c~~al~n.a .. , ~ns ..nclI\\ ~e . tr.o.1:~ar
junts. ,_":
.,
.,i.,
'C' " . . • .•
pIOJí,.)a . t;:GltJf~f~nc¡..a., .q~c .,:I~ra, ,.tr~s· ! '. ~
.9uarts d"hora; rebellt el nostre am•.Q' L·; ,;
. dise-r:tador En'Fra·ncesc:..Bos-ch; mostres'
··i neq.uíveques d "aprovació dllra.n.t-la séva' ~ .q
per"I'~~ió. ~ue. 1'.~tigQrén ·a ~e~Dir-s.e· j .:
mes'¿'una vegada.
. .
. , ?.'
d
. . ~n, a.cab~r . fo.~./eUc.it~~ :"pel CQnselr
DlrecflU e1e1 Ce\l,t re;fellc,ítaci"ó, a 1a qu~ ,.,
també s'hi adh'ererx ·LA VEU DEL POBLE. -

CORRESPONSAL.
-!"""!i'!!"!"'hll"""!'!!"!"'!'l!"!'!!"~""'!'!'''!''''I!'~~~''''--~~

CARTES

O_E FORA

O,E CASTELLOLf
Ea aquesta localitat va tindre lIoe e1·Jf de .
Deser;qbre l'anundadJl tón~l~"éia_~"e ~C?bre No- .~~
ciO'''lJlisme i RefrúbliclJ ens va nposar l'entusiasta .compimy En Fra/lcette B.osch e9 el ·«C¡:.atre ,
I{epublicb, de quina conferencia UI! (n· remeto UD ·'";
lIarg extracte p'~r a, IW r ¡nser.ci~. i , .
" •
No cal dir que complflgué al bon nombre de
re(lublicf~ns· que .caócllrreguertn
di'l acic,.pet. i
¡'entusiasme que expo~a i defen¡;a els ideals d'csquerra catalana. ':C!~ 'per Yacert en que eSli~l"é al
"
.
atacar als enemic~ d~ -catalunya.
Fou molt felicitut, i en espera que no .iJlui
la dllrre a v¡si:;~ qUe flleí BJ:l1I1 d1 'Pre~id~- d~ r.f
j01Jenfut NacionlJlist,! 9b~er~ de. 8p'!rc~I0l'a. .".' ~
.
' ,.
.. Corresponsal.
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-
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Magatzem d'Espa.rlteny,es ··

SOLER

Fabrlcacló en ELCHE
Venda al per major

Incombustlbles
Imperforables
flns amb soplet

~

d. aquells pobles ,q.l:le n~ tenep c0r.c;i!:' . ,.na fermesa e.ry. I..~lde.al:J la .qu~~,~ li~ }11):lt' ¡::'1

Calxes de Caudals

f\ ;dana, 3. Teléfon. 4584 ,'\.-Barcelona

BARCEL< )NA

tard ptr causes promogude¡;. fins aquí, i
és, en que ha pensat-més en :!Is home~
que en les in¡:titucions, i ha tingut d~
bessar moltes voltes la seva sang per
aquesta f.unesta preocu pacló.
Cal reconéixer que . avui. hC/me~ qUt
puguin portar a terme I'ideal republidt,
no n'hi ha; n'ex lstlren P~~ó en moril
no deixaren Ilegats·, i aqul tenim ele::
pocs r epublican¡; que :¡ueden que prefe
rei-xen mé,,· agafar la p raula; que les Ci, ·
ses que la representen, i com en 1~48 a
Franc;a. s'acceptaria a Espánya una Re
públic.a dei.xant els mateixos abusos i la
niateixa burocrac.ia que imperava en,
~uella monarqfa fl'ancesa d'En Lh¡is
Felip.
Pe·r aquestt:s causes és precls que els
veritables republicans et'nprenguin una
una m,o dalitat diferent La República no
és , per tant, mes que una or·g anitzacló i
un conjunt de pregones idees retes per
homes que p,,-ssen, amics de -la familia,
de la propie~at~ de l·o~dr:e· i ~e la justicia.
A Europa· no hi , ha i}Tlés. que dues
forces veri t~bles; ,la deIs f!0Ve!IIS, organjt~ats artificialment, i la de les masses
populars.
. .
Exisgeixi, dones el . poble a lIurs
dírectors esser solament 'ob~lt i prou,
procuran! que el bé parti~ular s'uneixi
amboel bé \,lniversal; _que' per damunt
del concep!e de patria hi hagi el concepte món; que per damunt de l'idea
home hi hagi I idea humanitat; que la
lJ¡bertat sigui quelcom ·més· q·ue uD· de _.
!"g; que la democracia sigui quelc"m
mes que un somni~ .que la fraternitat
sigu'i quelcom mes que un nom; i que
la fed~ració _ibérica ~igui quelcom m~~
que una utopía.
.; Devant de les ddeccfons i tralcions
. que s' han ·succelt; to~es elles tiltes de
la ~o1]~eqüel1cja, credulitatJ i bona fe
dd poble, n9 .est-ª- aqpest ~obligat a ,
~etrt:!ure's ni afer JÍlancament ars seus '
prilicipis ideolagics puix d'altre modu

aixl i .. h!idalll ~e d' }udla hi ,tarica A~
. embJea de Parlamentaris, i d'aquell Estatut de ClItalunya., en que bi aila'-'a a
vohintat' suprema del nostre poble:
A.vu; ja 'nI? parta ni:es ~riJeix ~~
fills de Catalunya com en aqQell acte
del <,Teatre del Bose"- d~'Bai"c otúl.on
va jurar que no f0rmarla part de cap
me·', gTV.e.Tn, si {l!!r énl/a-:ant no don·
gué.: una ~atisfacc' ó a .la nostra terra.
Ara ja no ' deé1ara é~m pel Mar~
de· 19 1 9, que c~eia qu~. -~ra aleshores
I'única
.hora:
\.
- . de l'Auton;l~ía de Catalunya, i deia que totes les grans I eformes.: enen la seva h"ra · per a la e::eva' eG·
\ a"ia
:Fr<lcassen si véncn aba·n~· j .fra- : !
ca!,,'~en si vénen després. L Autonoriiiá·
a Catalunya h¡¡uria fracassát Pc:f manc~ b
depreparació alguns a·nys, enrercl, .¡ . sef ¡. .:
ria solució insufkient d'aq\li a.Igun ~
t.emps. Ara és. l'bora de ¡'Autonomiil. .,
és la. so.lució defioitiva del piel cat~la.
Ai~í parlava I'av~j ~'\1jnistr~ d~ F;'n~ttf.es. , ,
de::l'E~tat Espanyo-I des del _sell·Ol'g~~·.:~~
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