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. Setmanari d'Esquerra Catalana

DeIs treballs publicats en seran
responsables els seus autors.

SURT

No's tornen els originals ::

ELS

¿Es pot ésser home d'esquerra i monarquic?
Resolta i decididament: no.
Avui en dia corre per desgrácia una
apiojó (per aixó viuen com viuen les esquerres) ~egons la qual la forma de govern és completament secundaria. Ordinariament els mateixos accideDtalistes
en .quant a forma de govern són partidaris també de distlOgir l'esfera política
de l'esfera social; es a dir, tota questió
justa, pero que representa valen tia, sacritÍci i tal volta dolor, miren de no
tractar-la, baix el pretext (amb la qual
cosa prostitueixen l'ideal) de que no és
essencial per a la vida del pais.
A vuj en dia, diuen, en el fons tothom
ho es de republica: pero ningú ho agafa
tant de bona fe que estigui disposat a
combatre la monarquia. Voleu major
cotftr~r1et3t? Si realment e,; verttat que
tota per~ona de pensament una mica
ciar veu que lógicament la forma de govern deu és~er la republicana; si real.ment així péusen per dintre la majoría
deis espanyols, a títol de qué han de tenir la timidesa de no proclamar-ho i
l'espantosa cnvardia de resignar-se a sofrir una monarquia? Si és veritat que
atui dintre -de les ' consciencies hi ha
m~s republicanisme que monarquisme,
quin concepte formarán els estranjers
del Dostre civisme?
Un temperament veritablement esquerra aima les causes justes sens reparar en les dificultats material s que degut al «statu quo» present, els organismes monopolitzadors de la forc;a social
representen. Un temperament verdaderament esquerra deu proclamar amb
tata claredat i valen tía que la forma republicana és la més racional ' pel régim
democratic i Iliberal d'un poble, i que
no és cap raó per a qué no s'implanti el que avui la monarquía vagi apadrinada per la forc;a material i la república
5015 per sentiments generosos i altruis_tes. Un temperament veritablement
esquerra vol el govern del poble pel poble, Í no que els homes que porten les
brides del poder executiu siguin nomenats per una familia. L'heréncia en tot
cas pot tolerar-se en dret privat; en
dret públic el merit i la valor intrínseca
han d'arreconar-Ia. Un temperament
nritablement esquerra vol que el seu
poble avencÍ democraticament dintre el
ritme general amb els altres poble!!, i
per taL t deu tindre present que Alemanya, Rússia i Austria ja son republicanes.
Pero tota opinió, eocara que sigui
equivocada, sempre té una causa que

l'ha infantat; i moltes voltes si la primera e~: dolenta, la s~gona és mol racional i humana. Aixó és lo que ha passat
amb aquella opinió «(d'aigua amb bolado)) de que abans hem fet menció.
El que se sigui republicá fervent no
vol pas dir que es tingui de seguir el
camí que hao seguit fins ara els partits
espanyols partidaris d'un régim de republicanisme_ Els partits republicans
vells no han fet més que cridar en contra del régim monarquic i anunciar que
ha llegado 1'1, hora de la revolución_
Es
a dir només han fet dos tasques purament negatives i que en tot cas soIs poden admetres Com a excepció; mai com
a sistema. Per aixo, com que no han
fet obra positlva, no han creat absolutament res; r com que no tenien cap pro·'
grama governamental dintre la ideología esquerrana, el poble, no cr\!ien en el
seu govern, per dintre seu s'ha dit amb
a:¡uell sentit comú que sempre el caracteritza: «Republica, sempre, pero al
costat d'aquestos republicans d'avui en
dia, mal!))
Inclús, mentre hi hagi el régim de
monarquía, un partit republica té moltíssima feina afer. Assenyalant ben bé
les coses que són del regím i les coses
que són de la nació, pot intervindre
amb molta intensitat en aquestes ultitimes, intervenint en el go~ern deIs
Ajuntaments, base de la prosperitat
d'un pais, en el govern de les comarques i en la tasca legislativa general, i
obligant a que el poder executiu moDlirquic tingui d'executar lIeis essencialment republicanes, sempre, pero, proclamant la veritat irrenunciable de qué
el regim de la monarquía deu deixar-se
substituir per el régim més racional i
perfecte de república, i treballant per
aquesta evolució.
Aixo impossibilita ocupar els alts
sitials de govern? Evidentem~nt. Peró
com que no deuen- escalar-se aquests
per I'ambició, sinó per la realització
deIs ideal d'esquerra, és indiferent: car
aquests, tampoc podríen realitzar-se
tenint de fer ;urament a una institució
que ells consideren incompatible amb
els a venc;os cYe la democracia.
Tot home que no es digui francament
republicá i no sigui alhora declaradament nacionalista, no el considerarem
d'esquerra. Certament que poden haber-hi homes republicans que no siguin
d'esquerra: pero no poden haber-hi
homes d'esquerra que no slgum re! publicau!!.

DIJOUS
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TalIers, 79, Entressol, La
(Tocant a la Placa de la Universitat)

Les hores trágiques
No soc «patriotero\). Soc catalá; i de la batalla Com el senzill soldat qui ,
com catalá que soc, dedico totes les me- for<;osament ha hagut d Canar a posar la
. ves energies en procurar la \libertat deIs seva vida a contribució, arrencat viohomes i deis pobles s'escampi arreu de lentament del dol~ escalf de sa llar.
la terra.
Tots sofréixen per un igual, les
No em guia altre sentiment, en aga- amargures i les tortures del captiveri.
far la ploma que el que em dicta la
L'ambient que es respira vingut
cons.:iéncia: un ver amor a l'bumanitat. d'aquest gran cementiri de la joventut
Per aixó soc nacionalista.
espanyola, és irrespirable, Si no és
Un enérgic clam ha nascut del més . previsor aquell qui té l'obligació d'oxi'pregon de I'ánima, que ha fet somoure genar-Io, si s'ho mira amb indiferéncia.
tOt5 els pits i ha fet bategar tots els cors la complicació de nous factors de totes
deis naturals d'aquesta dissortada nació les forces socials podrien carregar més
e.spanyola. Es aquest clam per la llibe- l'atmósfera, abarcant per complet els
ració deis presoners, per a quíns l'opi- efectes que es fan sentir quan el poble
nió ha aixecat la seva veu. Per al s'ha cregut despreciat en sos noMes i
resc;at d'aquets pobres infeli~os, que en- lleials prees de justicia.
cara resten sota el jou deIs moros.
Es per aixó que Catalunya, com les
uatr~ milions d@. pess~tesse diu que
altres reg-ions germanes, que fiten el
se'n demanen. Peró el que més inte- seu esguard en totes les manifestacions
ressa saber al poble, és sí mitjanc;ant deis aven~os de la vida moderna, no son
I'entrega d'aqursta respectable quanti- partidáries ·de la ,continuació de les opetat, se satisfará a tantes families qual racions del Riff. N osaltres detensarem
dolorós pensamer;¡.t de les bores trági- sempre que les energies esmer~ades en
ques destro~a l/urs entranyes.
les conquestes, aventures, o' accions
El poble té fixada tota la seva aten- guerreres val més emprar-les en el perció; i per lo tant es fa ~eus els prec~ feccionament de 1'agricultura, l' induspietosos que surten deis barbotegadors tria, el comer<;, les arts i les ciencies,
llavis de les venerables mares, els sin- qus són fonts d'inextroncables riqueses
glots plorosos del germans i germane!!, i prosperitats deis pobles.
les tribulacions de les joves esposes, alEls nacionalistes, aimants del raciogunes de les quals quan petonegen sos nal progrés, sempre demanarem i treinfantets ho fan tot pregant per una ballarem per a combatre les soterradomillor situació, del seu pare tan des- res plagues contra les vides í hiseodes
ditxat.
deis poqles, com són les oligarquies, les
Tots els elements sans de l'opinió, burocrácies i les guerres, esfor~ant-nos
demanaran sempre que siguin rescatats sempre en procurar que el dret i l'adtots en general; que no predominin ministració siguin catalanes i que el
graus, distinción!! ni gerarquies, per- servei militar sigui a casa nostra excluqué tant s'ho mereix el que per la seva sivament voluntari.
carrera te el deure d'afrontar els perills
TOMÁS NADAL

El Diu'menge, 1.er de .Gener I
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L'Esquerra Catalana 1 l'amor
a CataluDya
Aquests moments actuals, en que sembla que
esla en "ies de pendre forma el conjunt de forces
democraliques nacionalistes anomenades EsqueL
ra Catalana, e presten a manifestar Lot allb que
pugui ser útil i benefició:;:, tant en bé. de dit organisme, com en bé de Catalunya.
Les idees tenen una base ionamenlal on hj
descansa I'essencia espiritual d'elles. i aquesta DO
és altra que la lIibertat.
La llibertat, fonamentada. aRsegura el reconeixement de I'home, tant polític com mcial; i
aquests conceptes estan essencialment d~ '11" trats
en la nostra ide R.
Lo essencial nostre és el reconeixen en L de la
pel'sonalitat catalana; i per a lluilar per a que
aixo sigui sois basta una cosa: ésser catalil.
La diversilat del pensament de I'homt és immensa. SI s'ajuntessin totes les modalitals que
I'integren, es veuria en lo que es refereix a la
nostl'a idea que es lJuilaria més per lo secundr.ri
que rlb 'per lo essenciaJ.
Tenim el bloc, í cal modelar-lo; i sigui quina
vulg i la lOa que manegi I'eina. deixem-la treballar, que qua n l'idea sigui realitat, ella per si sola
cel'c¡¡ra el ropatge per a vestir-se.
La joventut d'avui, disseminada: no ':5 altra
cosa que la lIavor sembrada a I'impuls "e forc;a
corpo ativa, que caracteritzava un día el nacionaIjsme.
Forces d'esquerra eren aquellee corporacions
que en podriem dir nostres.
La funda ció del <,Aplec Catalanista» , basada
en fonaments essencialment democralics, va 8Sseny alar una ¿poca i una modalitat del nacionalisme; i e~ jU/iticia sigui dit, mentre i lant aquella
entitat tingu,~ cura solament de la J1ibertat esseQcial de l'idea, pot dir-se que una sola ma. i un sol
cor actllaven en missió sagrada per tots els indrets
de la ('jost a lerra.
Aquella ma i aquell cor, en erro lamentable,
es van desajuntar, precisament quan es volgué
defi ni r una acció política determinada ¿i que passil Ilavor8? El que passara, si l'Esquerra Catalana no es ba~a en l'amor a Catalunya abans que
en lam r a tota forma organitzadora en ordre polític. (!2ue fou sinó una forc;a impulsiva d'esquerra
catalana aquella forc;a manifestada en les planes
deis peribd'cs La Tralla primeram~nt i de Metralla després? Ni l'un ni l'altre manifestaren en les
lluites que sostingueren cap definició política determinada, i no obstaDt, tingueren al costat d'ells
tota b. joventut, que sota un -\lentit purament
dt:mocratic es manifes!ava en les seves Iluites.
Les plllpes d'aquells periódics eSlave¡n a di~posi
ció de tota idea per radical qUe fos, solamen t com
a manifest8Ció suprema de que' pintre el oao:ionalisme hi cabien totes, enterament totes les idees
en que I'home es manifesta, mentre no es negués
I'amor 8 la lIibertat de Cataluil1ya.
Vingui en bonhora una forta concefltració de
[OI'ces nacionalistes, que sola i exclusivament es
dediquin a refermar més encara ¡'esperit a tota
Jlibertat col-lectiva, propulsora de la Ilibertat deis
pJbles.
Fad's aquesta concentració a base d'una activa
propaganda per tots els indrets de Catalunya per
inculcar als Blls d'ella la natural concepció de
Ls coses que els !Ji son propie~, i fer-lo~- hi comp~ndre que en l'ordre col-Iectiu tenim un dret
1 ,herent de rac;a, que se sobrepasa a tota con ve1.ienela política.
Logrem per a C;¡talunya lo que de dret li pertoca, que la joventut d'avui no guii sos passos
per regressiva pendent; sinó al contrari, que un
fort espe"it progressiu el porti pels camps on s'hi
afermen tates les més radical s concepcions, que
en un tQt formen la vida moderna que deu I'home
viure per a afermar-se .
Sigui el nacionalisme el que deu ésser, i no el
que es vol que sigui, aixó és, l'idea regeneradora
de la \libertat de Catalunya.
AGUSTÍ PEDRET i MIR6
De Catalunya de L1eida - 8 Desembre.
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LA VEU DEL POBLE
ha sigut traslladada al nou esfatge carrer Tallers, 79, entrojo
primera. (Tocant a la Placa de
la Universitat)

"la Yen ~el

Po~le"

(1)

Segueixo amb iuició i amb interés
la publicaci0 de vostre setrnanari, i a
ell presto la única cooperació que en
aquest cas pot donar l'anónim, comprant setmanalment la vostca publieació.
No sé qui sou ni quants sou. Segu·
rarnent que entre v1)saltres si deuen trobar bons j anties amics, que junt amb
mi i jo amb ells, haurem treballat mol·
tes voltes pels nostres ideals comuns de
República 1 Nacionalisme. La vostra fi·
oalitat és la meva; la reco titu'ó d
l'Esquerra Catalana. Peró a aquesta asp iraciÓ noslra com hem de donar·li forma? Fa temps, quasi un any, que junt
amb l'amic Casanovas iniciarem la ta ca; i jo amb la modesta representació
que allavores tenia en la j:Jventut del
Partit Republicá Catalá em dirigí a les
nostres Entitats adherides recdmanant
la seva .;ooper ació. Resp ongueren fa vorablement més de cinquanta Entit&ts i
periódics forans al meu requeriment.
El primer pas era donal; el segon era
convidar a totes les Entitats i joventuts
NacionaJistes lIiberals a qué junt amb
nosaltres treballesin per a portar la majar quantitat d'el·lements, i finalment
celebrar una Assemblea en una Ciutat
Catalana en la qual s'exposés, discutís i
aprovés el Progama, Estatuts o Punts
CO:lcre ts en que habia de viure la nova
Esquerra. En aquel .la As<;e¡nblea ,,'haurien pogul ratificar o rectificar en la seva adhesió les Entitats esmentades. Per
qué no s'ha fet tot aix6? L'amic Casanovas em va indicar mentre es celebrava la darrera Assemblea de Mancomunitat que calia cedir I'iniciativa i tots els
treballs fets. a la Ponéncia de Di putats i
Parlamentaris que per aital efecte es
constituia. AixÍ ha [erem, pero malgrat
td temps passat bom no veu que r spiri.
per en !loc l'actuació de dita Ponttncia.
El bon desitg, dones, ..:¡ ue tinc de veure
actuar dintre Catalunya una Esquerra
ben esquerra, ben Nacionalista i ben
Democrática, o quan menys el de salvar .
la me va, encara que modesta, personal
responsabilitat, em fa dirigir· me a vasal·
tres i en cara tjar-vos en vos tra tasca.
Permeteu, peró (i ' perdoneu l'atrevíment) que vos faei qualques indieacions
i que en ('as de trabar-les rarJnades fóra
con venien t posa r-I es tot segt:i t en práctica. La nestre gent de dalt vui creure
que van tots de bOlla fé i que no els hi
manq uen condicions per els cá: rees que
ocupen; peró están mancats d'iniciativa
i no tenen mai pressa: esperen sempre
un que comenei, i jo opino modestament que mai com ara hi ha més neeessitat d'una ferma i eonstant actuaci6, ja
que per un costat tates les Llibertats
Constitucionals conculcade~ i al cap
d'elles la r.lei de jurisdkeions ataquen
el cor nostrt!s sentiments Democrátics i
Esquerrans, i per I'altre els Representants de Catalunya en la seva majaría
comparteixen el Govern de Madrid i són
~o",ernants Centralistes. Tenim tamué que la victoria Irlandesa en.s esperona, i aixó cal aprofitar-ho. Per tates
aquestes- raons convé que no s'ajorni
1'actuació radical i esquerrana de la faisó
que estic reclamant; organitzant Conferencies i actes pubHcs en el qut: hi pren·
guessin part homes representants de la
Democrácia Catalana amb autoritat moral i cientlfica per a il·lustrar i pteparar
el pohle. Entrem definitivamenteo un
periode d'organitzaci6; donem l'empenta que sembla que manca, i donem
d'una vegada plena satisfacció al quevol bona part de Catalunya. <;0 és: un
part't esquerrá, nacionalista, obrerista i
democrático
En adre~ar-vos aqúestes ratlles,
amics de LA VEU DEL POBLE, no ho
faig amb cap altre desitg que el de servir la causa de Catalunya; i per la meva
part renuncio a tot el que gigui os't enta-

ció presentant se en público M'ofereixo
sols per tot 1) que pUgUl esser útil a
vosaltres i al nostres ideals.
De vosaltres i de Catalul')ya .
MIQuEL FERRER VILCHES
Ciutat

J
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(1) A son oportú temps reberem 8queeta encoratjBdora lIetra, que t8nt per les interessants afirmacions nacionalistes i esquerranes que conté, com pela vehem.ents
des/tjos del comunicant envers una rápida actu8ció en la
vida polltica de Catalunya d'una veritable .~squerra Ca·
talana» que encarni els ideal s lIurs (que son eIs nosires),
'on hem JlO~ut sostreure'ns de publicar·la.

Llibertat
Oh, santa i sagrada paraula. Quantes han sigut les víctimes immolades
que per tú han donat generosament la
vida. 1 pensar que hi nan eneMa alguns bornes que fan del t-eu simbólic
lema una arma pels seusínteressos.
Desde que el món és món, pocs, ben
pocs han sigut els bOOles que s'han em·
mot/lat amb lo que ella significa. Solsament havem Ilegit pocs comptats beroís que moriren en sa defensa i que si
set vides haguesin tingut set vegades
haurien defensat les llibertats de llurs
Patries.
No hi ha ningú que ens pugui negar
que la Nació que més rius de sang ha
fet córrer en sa defensa ha sigut sempre
nostra Catalunya. Ben clar ho diuen
els fulls de sa historia. Demés, si els
pobles oprimits s'han desvetllat en finalitzar la guerra mundial, ha sigut perqué
els seus territoris havien gaudit d'aquelle~ L1ibertats: qui sap si lambé per a
eonquerir-Ies abans costaren rius de
~ang deIs seus propis patriotes.
Quin
bell exemple ens han volgut donar!
Quin contrast d'heroisme per recobrar·
les actualment. Els pobles que tenenuna
finalitat ben estudiada del simbolisme
de la Llibertat, no e5catimen sacrificis
per a recobrar-les. 1 un d'aquestos pobies, i pot ser el més admirat del món,
es Irlanda. 1 per que es tan admirat?
Perque e1s seus avanpassatl' varen pIantar un arbr-e que amb ses branques tacadas de saug i havien estampat una
lIetra. 1
cada tulla es podia Hegír la
paraula L1ibertaL I aquest arbre l'anaren fent gran i més ufanós I'amatenta
cura deIs ~ells irlandesas, quíns havien
ensenyal les mateixes amo-rositats als
seus fills e1s 'a:ctuals irlandeso~. 1ha sigut
tan gran I'am.or que havieu professat a
aquest arbré, que abans de derxar erren'
ear un~ d:e- les 'se ves fuLles han preferít
morir com els havien ensenyat els seus
pares i avis·. 1 aixi, quan l'orgullosa
Anglare..a es pensava trovar·h1 hornes fe.
bIes, hi trova homes que al voltant de
I'arbre de la Llibertat sfhavien enfortit
i s'havien proposat morir en ares de sa
defensa.
Peró per a comen<;ar una de les més
grans epopéies de la seva história calla
sacrificar una víctima . 1 aquesta víctima, no la primera. pero si la Olés noble i generosa de quantes s'havien sacrificat, sigué En Terenei Mac Sweney,
valerós Batlle de Cork, qui abans de
claudicar de sa L1ibertat i de sa propia
parla preferí morir de fam i deixar sa
muller i sa angelical filla, donant sa
preciosa vida en ares de la se va preuada
Irlanda. Quin bell exemple d'heroisme
patrit Quin gran amor per la seva desgraciada patrial Quina magnifica defensa deIs drets del seu poblel Llevat
de tres prohoms, Catalunya no pot dir
ue hagi tingut qui danés la seva vida
per la seva Llibertat. Pero com pot ser
que la donguin si ella avui dia no la coneix degut a las males llevors de la politica?

en

A vui que tan i tan se enraona d'elfa, i
que hi ha homes: que ens la presenten
baix noves investidures, la L1ibertat actual consisteix en un escarni per a Catalunya, Ella mirada de lIuny prou és
una cosa admirable; pero quan la tenim
davant nostre l'ánÍma ens cau als peus.
Aquella preuada Llibertat, tant l'especta<lada per algunes naci6ns d'Europa.
per a CataLunya cousisteix en una cosa
ridícula. 1 perqué? Perque va, o la fan
anar, vestida amb robes que no li
pertanyen i les mateixfs nacions que
prou saben que Catalunya durant a1guns segles havia gaudit de les seves
L1ibertats es riuen de veure-la avui dia.
D'aquí procedeix el principal mal de la
dissoft de Catalunya. Que fins un ·
Reí lográ cremar·les. Potser d·aque/Ias cendres temps a venir en surtin
unes altfes lIiberrats TilOlt més esplendides, molt més fortes, molt més
durables, puix seran obra de les g!neracions venidores.
1 ara, recordant la paraula Llibertat:
m'ha vingut a la memoria que en un
quadre que en eerta entitat d'un poble
de la provincia de Lleida quin nom, si
no vaig errat era «Circulo Federal Republicano» figurava en mig'del saló simbolazava la L1ibertat una matrona tenint
en ses máns unes caaenes fetes a trossos, il·luminada pel' un sol esplendent._
Quan aqueix sol dongui ses plenes facultats en la vida del homes polttics será quan trencarán seIS cadenel' els que-viuen esclaus com simbolitza la matro-.
na de I'esrnentat quadre.
1 aix-í, sota les seves resplandors '
guiará els homes pel bon camí i ambo
las seves amoroses- paraulas els hi dirá
-Veniu, veniu. campioDs i ada1its de:
la nova Catalunya, que enlloe trobareu1(1 que tan somnieu com aqui on sota
aquest sol sortirá la veritable Llibertat.
1 quan ella torni a ésser nostra, qui
s'atrevirá a arrancar-la deis nostres bra<tos? I si fos precís tornar·les a fer cendra almenys siguem nQsaltres els qui
les cremem. Peró no, que no sigui mai
aixól Perque morint ella moriría Catalunya. Ens tenim de revestir de nou
valor, i la tenim de vestir amb noves
vestidures. 1 així, ja vestida de nou, cal
presentar-la davant del món ben esplen·
dida, ben patenta, bell progressiva, com
rtixí ens ho mana Cataluriya_
Si no ha fem així, será endebades '
tot quant es faei per a conquerir aque&ta preuada paraula que algun.s escar,.-neixen i alrres proclamen a.mb el nom
de- Llibe-rtaL
JOAN

JULIA CUADRAS·

Ma taró 6- 1 :l-- 1 91.1.
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Pel-Iícules sense Sr. Director de
"La Ven
pantalla

saber '1-1e opina En Montaner de tot aixó
.,: sobre tot (,ue En VinAixa (gloria in excelsior) lle'Oase la 'Vos C:lntante y sonante de III
minoría. Ves qui ho havía de dirl En Vinaixa
Distingit Sr.: Amb gran goig he vist l'apari- i En Santamaria representant al partit a can
Garlandal
ció de LA VEU DEL POBL1!:, i no cal dir que en

del Poble"

Rlpldel

- llegir son programa me'n he fet aolidari tot

Hi ·ha orfeons eatalans de pobles de fora
que es publiquen els elogis ells mateixos a
les columnes de La Veu i després estan satisfets creieo-t quesófl redlfCtades per periodistes etlviats especials, i ho fan ereure als
tous i als pauso ¡Es necessita banal
Així mateix es ressenyen festes, i podriem
esmentar-ne moltes, on els vanitosos presumits es bombejen propiament, no comprenent
que cauen en el mes gros deis ridiculs!...
No hi ha dret, lliguers, afer combregar
als' vostres bens amb rodes, no de molí, sino
de les ca pelletes sucursals de districtes.

Si com diuen vo:!tes des de les columne. del
periodic defensen amb braó e[a idea[a de Llibertat ... « •• .Ia IIibertat de Catalunya ... Del sufragi
universal i la l'epresenta'c ió proporcional a baae
del mateix; de la Ilibertat d'impremt8 i del pensament; de la separació de l'EsgIésia i de ¡'Estat;
de l'ensenyan~a laica., .. del dret d' Associació de
classe's, etZ.:t, la foventut obrera catalana es poSllri~ a son costat apoiant,los en tot i per tot, ja
que les seves aspiracions en quant a Ideals
d'Emancipació confronten amb ela que vostes exposen en el periodic de sa digna direcció.
Jo, dintre 111 meva humil esfera, tot i no permetent-m'ho mantes vegades,els mitjans economics, en les hores lIiures del trevall, en estudiar
ell! escrits i doctrines dtls Me~tres i Apastols, el
cervell em furga com- una maquina de vapor i
presa d'una estranya febre o frenesí, agafo [a ploma i emborrono paper amb el que penao. Pero,
lo que és el món, tot lo que escric, com que no hi
ha setmanaris adequats, es queda per scmFre més
en un rero de calaix.
I
Avui en apareixer LA VE!] DEL POBI.E i enterar-me de son comes, em sento entusiasmat, i
vull també portar el meu, ene que petit, gra de
sorra a les columnes del periodic enviant les adj'untes humils quartel-Ies per al mateix.
Com que ni e[ més sublim és plOn- pur, jo li
prego distingit Sr., que tingu.i a bé pasaar lIon
e'Sguard per les adjuntes quartel-Ies per a esm~
nar el que no estigui prou- bé. Si VOl tes m'ho
inaereixen contirruaré enviant al tres artlclets.
En espera de veure.m ates, els saluda afectuosament
SALVA..DctR MAJÓ , i lUU

•
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Hom di'u qU'e I'eminent Lazaro, rossinyel
cata 11'11 donara unalfunció a Sant Andreu, 1I0c
on el vegerem. creuar el calvari de sa vida,
Hi ha ver interés per a oir En «Polit)),
com l'anome~Jn els seus nombro's os amics.
Pero· p~r 8>ltra banda hom diu que el colóS' tenor nOPQdra complimentar el seu desig
a I ~a~a deis molts compromis?s que té
cantrets.
L'ex-carreler eulalí~rtc, nui c~ebte artista mUlJ'dial-l eS,esperat iItIllb els blla'ltos oberts.
¿Sera o no. una realitat la. visita d'En
Pólit a rOdeón?
Si aixo s'aconsegueix, sera degut a sos
amies; -q;uins Ji preguea que, ncr'a1lrequi pas
el vol sens abans cantar a la terra,-si no
nadiua,-oD ha passat sa joventut fuman'
caliquenlo~ ¡' fent-ne cinc a can Sola, tot
ca'fitant la Marina o La T"empestad, i etzíÓ~'Dt
boneSlfuttad~ aLmul per no estar d'.:tcord
amb elstlcords afinats del nostre genial tenor.

•

•

se,uit.

Ciuta!. Desembre de 1921

Xafarderíes

Nosaltru--eobrem de I'U. M. N,
Tots éls Redactors tirem de la rifeta
Llegim que El Gas Lebón liquida el seu
abans d'bora~
negoci, traspassant-Io a la Catalana de Gas
¡Ai. dcs.ruei,ts. lligversJ
Com es, coneix que les eleccions us ence- 'y Electricidad.
Les companyíes de gas-principalment
guen i q,,~.no hi veieu de cap ull!
Estero. epn:ven~'uts de qu~ si l'Esquerra ja la liquidadora de marras-paguen a vui el seu
formada ámb eJements o_brers i homes hon- ibqualificable afany de lucre que UD día tinrats és I¡'resentés a la l1uita, us donariem gueren. Quan pujaren el preu de 20 cenüms
el metre cúbic al de 55, es cregueren-pouna pallissa que queda.riau tous ...
Peró cal espe.rar un xic~ que tot vindra a brets-haver resolt el problema, sens tindre
en compte que la disminució del consum del
son degut lemps..
matcix ha vía d'ésser en gran escala, sobretot
en aquelles barriades obreres en quals cases
hi havíen ccmptadors dits de 10 centims i on
En I'V"I1Üt Ultramarioa s'hi cet-lebraren la Peca-u·dació eFa..més g-FOSSll'. . ..
el diumenge, 18 del corrent, unsJocs FloraJs... :, .1 Quin profit se n'han vist a la fi d'aquell
Quedarem admirats amb la forma qu~ augment?
,
els dependents saben ter tant bé les coses en . . De~ peca t . en ve la penitenc,ja.-,.,.di,\~"""
qüestió de poesía.
l la veleu avul com purguen en cos i anima
_ Sortiren premi.a ts els coneguts poetas aquella malifeta ..
JUhcadella, A'nd'rés, Milla, Grangú, Bert¡'~"n
Els hi está li>é, pOr cobdiciosos!
Pijoan, Ayné, Barbany, Burgas, Ferna.ndu
BID'gas, (.:ir&llg.es- j¡~lJlprodón" Roger,. Gui_
m.e~a," Flori. Verdªgu.~r:, Bofi1l, QrIer, Pujol.,
Es digna de tota lloan~a la gesta magnaC~rbelfa i altres,
.
~&i el lonr 'I l( hag12¿ren- discursos. pe'r nima realit1;ada per «J¡>esqueries de Cataelements de la Dependencia, de Corred{)rs, o luoya S. A,» en regalar mil quilos de peix
fresc a les cases de beneficencia de nostra
de,Ia·,M~r<;;.antil, Aaru.pa.ció Socialista, Entitat d.e Cultur~ i I~s revistes i premsa Flames ciutat amb moti u de les festes n8dalenques.
Com que no ostelll;' acostun;.ats a veure
Noves, Catalünya Literaria, Heraldo, La Veu,
La Publi, El DilufJi, Correrl., NoticÜJs l La rasgos d'aquesta naturalesa, no poclem sostreure'ns de felicitar aquesta important casa
Veu. del Pohle.
.
Fins en Gra.eUs,. va cIoure la festa amb per sa esplendidesa.

•
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un discurs que varem quedar p'arats d'oir-Io,
quan no sabiem que fos orador... Es veu
,
qae eh db~o$ Ji feren so.rti~ dels lIavis ~ose"S
Sabeu qu-e estaven t&n moixos els regimelosfM, • IQS noies se el mirar~n com si
dors radicals? Doncs 'ja s'a~abatl En la sessió
ti~gu6s vint aoys •.. [Ah, murri! •.. Bon xicot
, del di.lIuns del día 12, varen demostrar,pos
el día que' deixi 'd'ésser llf/tUero entre-me~~
que són vius, (sic), i el senyor Vinaixa,' in.
cIat com es ara.
terpretant el sentir de la minoria (segons
GRA, VIRULENT el seu company Santamaria), va descobrir
uoa ~Qrie de cose:. quc _oosaltres, nacionalis¿
tes republicans, creiem moIt possibles tractant-se deis I1iguers, ja que coneixem el
pany<>- (mOs murri que el d'En Sal¡..c\.e TerAvis d'Admtntstracfá
rassa) i que Mestre Cambó sense lo de Sarria
1\vine ttlll afs voIg¡ub subscrip~rs q,ue tal vcgQ,da pod-ría encara intentar desmentir.
En materia social i en política electorera
tites le,s irreglJlarita~ o defic:i~mc:ies que punosaltres
que abans del pacte de Sant Ger",in notar en et repartiment del nastre pevasi havfem sigut de
F. N. R. sabem
ri6dic, se serveixin comunitar-ho per escrit i ben be on són capassos d'arribar. Si en Dato
... temps oportú ~ t'1\dm Wstrac:i6, a I'ob- fos viu, potser, potser podría dir-nos queljede de..q.ué es puguin subsanar-se imme- com, i també En- SalvatelIa si no se'ns
hagués tornat romanonista!
ctatamenl
~, vaja; tantmateix els esta bé als de la
t·1\"d'mlnrstractor cal~, del guix i del cimeoH t ens plauria

•

ru.

festes, les quals es veieren honorades amb
nom brosa i distingida concurrencia.
Sentim no disposar de més espai pe¡' a
resenyar-Ies degudament. De totes mancres
adrecem a la Junta Directiva d'«(Emporium))
nostra oral enhorabona.

Hi ha qtú diu que el motiu influient de
que Barcelona tingués la xiripa de que li toqués tanta milionada amb la pass ada rifa de
Nadal, es déu exclusivament an En Cambó,
a(' tual ministre d'Hisenda.
Es compren, siguent l'home deis t[uartos, no altre cosa havía de succeir.

•
Dies passats Ilegirem en la premsa de
una mao:festació de mes de 10 mil xinesos recorrogueren els carrers de Shanghai
protestant de les negociacións entaulades
p I Japó en la qüestió de Chan-Tung.
Comprenem justa la protesta deis esmentats xinos demanant que dita qüestió sigui
tractada exclusivament per la conferencia
del Pacífico
També els catalans fa temps que protestem per un munt de coses que creiem justes i que de dret ens pertoca, i no obstant els
governants es¡:anyols sovintment ens hi fan
el sordo
I consti que nosaltres no som xinosl ....
Pero com si ho fossim, ja que ens hi tenen
per ta ls i fins ens prenen el pe\. ... perq ue
volem.
q ~" e

•
A pro posta de la Comissió de Foment del

nostre Afuiltament, aproba en sa . darrera
sessió el camvi de nQm de diferents carrers
entre ells el de; Negrevernis de la barriada
de San Gervasi, PIe l de Arcaldt: de Cork.
Altrament senyors de la Comissió de Foment bé valta la pena d'honorar més diiname:lt la memória del abnegat patrici, donant son nom a altre via més centrica de la
nostra urb i no en un reconet de mon com
vostés ho han fet i ho teren un día amb el
plorat Martí i Julia.
.
A lo que deurLe,1l haver pensat: Perpetuem d'una manera o altre el nom d'aquest.
irlandés ene que no més sia per a donar satisfacció (!) an aquets senyor representanta
de 23 entitats i periódics llue un dia ens ho
demanaren,
Estamos?
l'
j "'

NOVES
. b Aot V E U DEL P O B L E
desítJa a tots els seus subscriptors,
amics, entitats nacionalistes i esquerranes i als qltala-ns tots, un
feli9 acaba~ent 1 comen<;ament
d'any.

Des de Vick.-Ens escriuen d'aquest poble que es troba en vies de constitució una
entitat nacionalista radical amB el nom de
«Penya- Autonóin'¡still).
Endevant i que aviat sigui un teto

•

Foment Republica C"tllla de Sans.--El
partit de Futbol que la Seccio Spor'ti va de
«'puasa Grup» organitza per el passat dium nge día 18, amb la selecció primer j segOD equip F. C. Prat cantrl! F, C. «Guasa
GruPll, resulta 1 oal a O a favor del Pra t.
Per les diades d~ Nadal i Sant Esteve
tingueren L/oc en aquesfu entitat, uns mag:
nifi«s balls all1,onitzats per llna aplaudi d.él ~
Bil nda .

•

Paraules d'ajecle. - El nostre confrare I
Catalunya de LIeida, al doaar compte Gte la
nostlfa apar~dó e~ dirigeix pa ~ ules d'enconHjalllent que agraim de tot cor.
Tingui per segur nostre company, que
la significació ideológÍC'a radical que ostentem no ha d'éss6Jl rruf) U9 obstacle per L'un.ió
de tots els na.ci6na\jst~ catalans.

•

¡

~

¡

Necrológica.-Amb sentimen,t ens assaqen,
tem de la mort de Na Mana Cnstina Camps
vidua de Ballester i mare del nost ' lDen vo lgut company lt~ci~nalista, pre~~deq~ dl!
1'«Unió Catalí} ' a)) En :Vicens A
1 te
Rebi ia familia i especialment 1'amic
Ballester, nostre més sincer condol.

•
Un nou pre<;.. - Preguém als senyOIiS comunicants En Salvador Mai~: En M Ferrer
Vilches 1 En Josep Amigó, se serveixín passar quan abans per nostra redaeció per un
assumpte que els interessa, Hores de dos
quarts de vuit a dos quarts de nou del vesp(e.

•
. ceLa Veu (ñ·acz'enca» •. - Ha apares ut ja
aquest nou setmanari il-lustrat, portneu de
la popular barriada de Gracia.
Aquest primer número, consta de 16 pIanes i a futjar per l'impressió treta del mateix. devém dir que té tot el ~aracter d'una
revista.
. • La recomanem a nostres amics alhora
desitjem an els quins la redacten , tinguin
un bon encert en el transcurs de la seva vida periodística.

•
Advertencia-AIguns amics nostres s'han
dirigir a nosaltres preguntant-n0s si posarit:m a l~ venda peI nostre compte el nou
llibre «Esclats d'Amor» quin autor és nostre volgut company En J. Soler i Soler. Els
hi advertim que nosaltres soIs férem un petit esbós biografic del m,ateix, i que con tinuarem fent-ho de tots aquells altres lIibres
deIs quals sos autors tinguin la deferencia
de remetre'ns exemplars.

•

Publicacións denuncitldes. - El número
de fa quiQz.e c1i~s del nQstre coqff'are el
setmanari ccL'Esquel1a de la Torr.:aua», sigu6 denunciat pel fiscal per la publica ció
d'una caricatura constitutiva d'un delicte de
lesa magestad.
També sigué denunciat el núm~ro setze
del-nostre coltg4 ((L'Estevetl), per injuries
al Cuerpo de Segunalld.
Sentim el! contntemps i desitg.em a un.
i ,litre: que en surtin en bé, ja que altra cosa.
no podem dir-Iosñi.

•

Agrupació «Emporiumll.-Aquesta important entitat del districte IV, denominada
d'Esbarjo i de Cultura, <;C)Iehra la inauguració de son nou i espaiós local social el passat diumenge dia18, tarda i oir amb grans

SETMANAR! D'ESQUS"RA CATALANA
Tallers, 79, entressol, 1.'
(tocant a la PlaC(a de la Universitat)

Preus de Subscripció
BARCELONA: Trimestre, 1 '25 pts.
Seme,stre, 2'25 pessetes.
Un any, 4 pessetes .
I

CATALUNY A 1 PENINSULA: Tri'mestre, 1'50 pessetes.
Semestre, 2'75 ' pessetes.
Un any, 5'50 pessetes.
ESTRANGER: Trimestre, 2'50 pts •
Semestre, 5 pessetes.
Un any, 9 pessetes.

Pagament a la bestreta

Les nos tres - info rma cio ns

Economat de la Banca Social de Previsió i EsUmul de Catalunya
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e

ió de
reunit s en Assem blea tots els trebal ls que es feren per l'orga nitzac
capita l
la «Banc a», com també del pla a seguir per a la recap tació del
mig de
inicia 1 de la matei xa, gestio ns i plans que foren aprov ats en
meres cuts elogis.
En aquel la AssembJea const itutiv a es nome ná un Consell Assede
sor, comp ost de valios es i signif icativ es perso nalita ts, per al régim
la ;esme ntada «Banc a», i En Garcí a Sanju án declin á generos amen t a profit de ), Entita t, la percepció de la quant itat]qu e els estatu ts Ji assen yalav en com a retrib ució del
la
de
filial
a
branc
,
omat»
«Econ
st
'aque
L'áni ma d
cárrec .
«Banc a Socia l de Previ sió i Estím ul de Cata] unya» és ,
La recap tació del capita l inicial consisteix en la excom ja d iguére m , nostre bon amic i distin guit comp any
pendi ció en tots cls comerc;os (cosa que nosal tres deplo rem
A eH es deu l'esta blime nt
En Josep Garci a Sanju án.
no ho fassin encar a) i en efectu ar ses com pres en concepte
si,
Gerva
Sant
de
da
barria
]a
en
omat»
d'aqu est «Econ
d'estí mul. o bé adqui rir vo]un tariam ent, com a mida
bales
totes
a
tar
n
impla
preté
és
que
série
la
de
prime r
d'esta lvi i previs ió, uns cupon s de la «Banc a» quins adrriade s de nostra ciutat .
quire nts eJs engan xarien en una l1ibreta de dita «Banca,.
L' «Econ omat» ve a resold re d ' una faisó remar cade la qual en adqui rir-la a ses oficines, se li regist ra el
]a
ta
envol
que
s
tencie
subsis
les
de
ema
ble el paoró s probl
nom i adrec;a, queda nt així inscrÍ t com a soci nume rari
es
sofert
les
de
terme
r
prime
en
i
ns,
utada
conci
vida deIs
de l' Entita t sense haver de pagar cap mena de quota . OmEN JOSEP GARCIA SANJUAN
áries.
prolet
i
s
mitge
s
classe
plerta ]a Ilibreta o llibre tes amb dits copón s, son posei dor
t. eBanca»
de
r-Gerent
Pundado
a
costat
ha
Ji
r
desdi
a
Gran s trebaH s i sacrif icis
n s que en
dia, pot camb iar-le s en diner, o bé dipos itar-Ie s a la secció o secció
l'ami c Garcí a el tirar avant la seva quim érica empre sa d'aJg un
tir
i, partic ipant així del benefici o divide nd que pugui repar
vulgu
L
realita
sa
formo
una
avui
ja
esdev ingud a
aques ta «Banca» finit l'any.
Mentr e el poble , orfe de civism e, roma nia en la mes vergo nyosa
Les sección s de que const a la «Banc a» son les següe nts:
davan t
de les suicid es passiv itats i sense fer sentir ]a més Beu protes ta
Secció de Queviures, (Econ omat ).-As segur amen t per a Parte sible,
l'enca rimen t de la seva propi a vida 6ns al punt de fer-se-li impos
ició a
t e]s ratge i Mate rnita t.-Es coles .-Spo rts,-Q uota milit ar.-A dquis
eH, horne de férria volun tat , ha anat furga n t i estud iant curos amen
ó
La passa da setma na retira rem per excés d'orig inal l'info rmaci
que
de l'enti tat que encap sala les prese ntes ratlles . No obsta nt, com
aguélo prom és es prom és, avui volem comp lir amb el deure que contr
xer a
rem en el penúl tim núme ro de LA VEU DEL POBLE dona nt a conéi
térem .
nostr ei llegid ors (enca ra que super ficial ment) ~o que prome
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i tetren ys per a
ta bella termi nis d'útil s de treba ll.-D ot de casam ent.-H ortes
greus probl emes plante jats per la matei xa; i mogu t per aques
tradu ir ob,'er s.-Ca ses baral es.-M alatía i Vellesa, etz.
ideali tat d'amo r enver s el deshe retat i el desva lgut, a la fí ve a
Per a propa gar tan belles coses fins organ itzá difere nts actes púpróis en forma establ e i positi va aques ta cobej anca de benes tar per al
10
, essen t un d'eIls l'imp ortan t confe réncia que el diume nge, dia
blics
.
pensa
t
viden
cIara
sa
en
í
suger
li
me que un dia
la que
d'Abr il del passa t any. doná al teatre Goya d'aqu esta ciutat , en
una
ipi,
princ
un
en
tot,
un
en
no
si
,
lidada
conso
quf
heusa
1
que en
;a, ja preco nitzan t aqueI les avent atjes de «Prev isió i Estím ul», digué
obra de vera trasce ndénc ia social ¡. benéfica, digna de tota lloane
jorad es per la
so- estud iar les cause s del males tar social produ ides i empit
que esmer~ant inteli génci a i no repar ant en mitja ns económics, adhuc
distin gueix pel seu
part el post-g uerra, a Catal unya, el poble de la qual es
frint , peró vence nt una pila d ' entre bancs que li dificu ltaven en
i
al trebal l i al estalvi, no s'hav ía de suma r aques t poble anóni m
amor
de
temps
ts
aques
en
zar
realit
a
ve
tiva,
inicia
]
dur a terme tan cabda
sense
intern acion al que sqts el depri ment conce pte de prolet ariat, actua
e.
itzabl
irreal
lo
dir
em
podri
en
que
lo
ana
ciutad
at
manc a de civilit
dors
pátria i sen se llei en el baix fon de les grans urbs , especie de podri
les
de
una
es
omat»
«Econ
t
aques
t,
amun
més
dit
hem
ja
Com
de totes les misér ies i m~les passio ns huma nes.
o seccións de qué const a la «Banc a Socia l de Previ sió i Estíues
branq
1 despr és d ' analit zar 1'estat de descomposició social i -els seu¡
matei xa,
mul de Catal unya» , seccions que s' anirá n impla ntant dins la
la «Banc a» explic ant el seu mecan ismene ster per part del po- causa nts, entrá de pie en l'obra de
SI es troba l'esca lf i coope ració que son
ació
me, posan t a la prácti ca tot e;o que al comene; de nostre inform
ble.
hem esmen tat.
De l'idea abans esbos sada en nasqu é prime ramen t c"m a priDone m per . acaba da nostr a feina inform ativa renov ant a ramic
1921
de
Mare;
de
6
el
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"FOHN DEL CISNE"
Confiterla 1PasUsssrla
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