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EL SENY ORDENADOR,
PRESIDINT-NOS ENCARA
La impresió de conjunt que a hom produeix la lectura del discurs suara pronunciat
per l'il lustre President de Catalunya, és la
de que aquell gran optiinisme que amb Mestre
Prat de la Riba s'assentà per primera volta
en el setial de la Presidència, continua dirigint, per ventura nostra i per major glòria
seva, els destins de la Nació. L'obra suprema
de plasmació que el malaguanyat Mestre iniciava, amorosament és prosseguida, i les línies
confoses d'abans devenen ja marcats relleus
que deixen endevinar-ne la bellesa i perfecció definitives.
No ha estat una exhibició de retòrica vana;
no ha tingut, tampoc, el caràcter d'un missatge la buidor del qual fa sonar els termes
més musicalment a l'oïda. Tot ell denota una
consciència pl^pa de la pròpia responsabilitat.
A mesura que el President va avençant en
l'exposició ordenada del seu magne programa,
major confiança adquiriu i més viva rebeu la
sensació d'un seguit de fets, més que promeses, què metòdicament van acomplint-se per
gràcia d'aquest patriotisme que a tots ens
esperona, a directors i als qui obeim. i ens fa
realitzar les gestes més heroiques boi mancant-nos sovint els elements primordials de
combat
La nostra gent. aquest poble freturós d'una
alliberació resolta, ha vist un raig de llurn
guiadora en el discurs presidencial, i l'ha
comentat entussiastamenl i assenyada alhora,
com sap fer-ho ell quan se li plantegen els problemes precursors dels grans esdeveniments.
I dona bò d'escoltar, per entre la vibració
popular, com els judicis de les gents més oposades, en idees i en materialitats, coincideixen
en la majoria dels punts assenyalats en el discurs d'En Puig i Cadafalch

Nosaltres, els joves nacionalistes, ens sentim per complet identificats amb aquest lluminós programa de govern a l'usança nova,
mercès al qual pressentim per a bentost la
total incorporació de la Pàtria a Ruropa. Però
ço que més ens capté de la magistral oració
del President, ultra la realització d'aquell vastíssim pla cultural que proposa com u base de
l'evolució definitiva, són les dues noves grans
Institucions projectades: la Intitució de Propaganda de Catalunya i la Institució de Política
Social.
P.s hora ja de que desfem el camí seguit
fins ara, pretenent ventilar el nostre plet
nacional en la reclosió peninsular, política que
ha tingut — i segurament tindria sempre —
la dissort fatal d'una negació rodona i aclaparadora, en el precís moment de les oportunitats úniques en l'història, quan altres pobles
ens oferien l'exemple dels profits que els reportava una ben orientada tasca preparatòria
què havien desenrotllat abans de la guerra
per a donar-se a conèixer entre els països
extrangers i justificar llurs legítims anhels,
creant se d'aquesta faisó una atmosfera favorable al volt. que més tard ha fet decantaren
son favor la balança. Heu's aquí l'erro de sempre de Catalunya: el seu retraïment massa
piidi cenvers els altres Estats, que ens té allunyats i ignorats de tothom i a causa del qual
continuem avui. com dos segles enrera, patint
la mateixa sed de justícia. Sembla, a la f i , que
algú, des de les més altes esferes, s'adona de
la lamentable error soferta i vol anar de dret
a la internacionalització del problema català.
No hem sigut prou a temps a fer la virada;
emprò. optimistes sempre, hem de creure que
la propaganda exterior de Catalunya que el
President de la Mancomunitat preconitza, vindrà un jorn que donarà son fruit.
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L'alta Institució proposada per En Puig I
Cadafalch, la de Política Social, és l'orientació més encertada que ha aparegut d'ençà
que s'encengué dins a casa la cruenta lluita
social que està transformant el món
L'estat espanyol té, de temps, instituïts uns
organismes similars, més no responen a cap
realitat. Llur desprestigi rau. més que en altra
cosa, en la conducta que observen els Governs
d'Espanya quan sorgeix un conflicte social,
que en lloc d'endegar-lo i cercar-li solució
valguent-se de l'Institut i de les Juntes locals
de Reformes Socials, en prescindeix i. emprenent-s'ho pel seu compte exclusiu, tracta els
conflictes com a alteracions de la pau ciutadana i, com a tals, els preté ofegar amb mesures de repressió; conducta que, tard o
d'hora, els mateixos governants es veuen obligats a rectificar amb el consegüent detriment
del principi d'autoritat.
La Mancomunitat crearà, doncs, d'acceptar-se la bella iniciativa del President, una
Intitució de Política Social, intregrada per
gent tècnica i de provat amor a Catalunya:
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condicions abdues indispensables per a garantir als qui a ella hagin de confiar l'estudi
d'algún problema, siguin obrers siguin patrons, aquella equanimitat necessària per a
fallar-lo en justícia i amb mires — ço és el més
essencial — al major grau de benestar possible de la col·lectivitat.
No tindrà, ho confessa per endevant l'il.lustre President, una autoritat de govern; emprò
pot tenir una autoritat equivalent a aquella; o
sigui la que li donguem els catalans tots —
tècnics, capitalistes, obrers — únics veritables
interessats en obtenir cada dia més una major
intensificació i perfeccionament de la producció nacional catalana. A la nostra mà està,
doncs, el que tingui aquest futur organisme
la màxima eficiència que tothom n'espera,1
puix en ell hi ha potser vinculat tot l'avenir
de Catalunya.
I, després, que ens diguin si encara no
estem capacitats per a governar-nos a casa
sense intromissió de poders estranys.
JOAN CASAS i FIGUERAS

EL C A M Í DE S I E N A
Diu que un jorn Sant Francesc anava de
cami amb un seu company. Era en els temps
de l'intervenció fecunda. Francesc d'Assis,
aquell jorn deixà a l'etzar la resolució d'un
problema. Greu pecat en l'ordre de les espectacions i les Arbitrarietats.
Davant ells, inquietants i perllongats,
tres camins eren oberts. El camí de Florenzia.
el camí de Siena, el camí de Arezzo. Qualsevol denosaltres-goluts denosaltresl-hauria
romàs en una dubitació perplexa. A darrera
liora. potser, lassos de sol i pols , hauríem,
davant la multiplicitat d'esperaçaments, emprès la caminada per tots tres camins. Sant
Francesc, però, als dubtes del company (Pare,

per quin camí hem d'anar?) respongué: Per
aquell que Deu vulla.— l com podrém saber
la voluntat de Deu?-Respongué Sant Francesc: Pel sigue que et mostraré, en el qual
et comando pel mèrit de la santa obeïsança
que en aquest encreuament, al lloc on tens els
peus, voltis al teu entorn, tal com fan els infants, i no aturis el teu voltar en tant que jo
no t'ho digui (I Fioretti).
Sant Francesc esguardava el company.
Sonreien els seus llavis subtils i els seus ulls
blaus. Jo no sé si els ulls de Francesc d'Assis
eren blaus de naixença però en aquells moments el blau del cel s'era entrat secretament
en les conques del Sant.
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Quan el company hagué fet la cosa comanada i hagué tombat en terra per efecte del
«rodament de cap que d'aital girar sòl generar-se», Francesc li demanà envers qual camí
va faç era endressada. El company mirava
cap el camí de Sienu. Arezzo i Florenzia no
hostatjaren aquell jorn la dolça fragilitat del
«poverello».
Jo aquest matí creia encara en la ruptura
de norma que en la vida francescana significava aquesta actuació. Una constant espectació. una sèrie creixent d'arbitraris predominis, eren romputs en una hora indecisa, davant
l'ofrena delitosa de tres camins a seguir. I, no
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gens menys, quina arbitrarietat tan màxima
no incloïa aquesta aparent sotmissió a l'etzar.
No era el Sant qui es sotmetia a l'etzar sinó
l'etzar qui es doblegava a l'arbitri francescà.
Perquè elegir entre Siena, Arezzo i Florenzia, quan totes tres tremíen esperant la goridora intervenció?
La llum inondava les palpebres i Sant
Francesc tenia per l'etzar la fraternitat del
llop i del aucells. Una fraternitat incorporadora.
T O M À S GARCÉS
5 de Setembre-A les 5 hores de la tarda.

LA LLIBERTAT DELS ALTRES
Els horitzons d'Europa resten emboirats
encara. Donem pau al temps i als homes i
col·laborem per tal que s'esvaeixi tot ço que
esterboleix la fraternitat dels pobles, vagament interpretada per aquells que. mancats
d'un noble enlairament, cerquen l'igualitat del
mon en les llotoses passions de l'egoïsme.
Hom diu que els problemes mundials són
de llarga resolució i que avui, més que d'ideal,
és afer de diplomàcia ço que en diuen Dret i
Justícia. La diplomàcia juga en tot un importantíssim paper, qui sap si per aconseguir unes
supremacies de potència a potència més que
una igualitat de forces que hom creu ben relatives.

la nostra voluntat. Més. no; no podem creure
en una interinitat perllongaria.
Tothom reconeix que les nuvoloses vaguetats d'Europa són tanmateix menys espesses
que ahir i que els pobles són animats d'un
desig definidor: ço què és avui una masja
borrosa anirà prenent perfils i còs i aniran
remarcant-se més els dibuixos de tot ço que
és estat i continua essent. Més ben dit, els
homes amarats d'un esperit de progrés cercaràn en el passat una llum que pugui guiarlos per al pervindre. aquest pervindre de llibertat que constitueix l'homenatge més gros
que pot oferir-se als pobles : la personalitat
ben definida.

Si acceptem com a llarcs els afers del mon,
no és pas curta la nostra espera: les aspiracions de Catalunya marxarien per un camí
aspre i dur, tan aspre i dur que si no ens esperonés un anhel d'alliberació i un dalit de reconeixement, si no haguéssim en nostres cors
una alenadora catalanitat i un ferm optimisme heretat de les generacions viscudes en
els gloriosos i millors temps de la nostra pàtria, creuríem en un defalliment esdevingui a

Si considerem d'una veritable sinceritat
als homes que guien la política internacional,
no podem dubtar que la màxima llibertat és
propera i que tots els Estats seran convidats
a concedir, no com almoina sinó com a dret,
la llibertat a les nacions dintre d'ells sotmeses.
Catalunya, malgrat els obstàcles i les diplomàcies, no dorm ni transigeix. Se sent major d'edat i no tem d'anar sola. Catalunya vol
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ésser responsable, davant el món, dels seus
actes i vol que els seus fills siguin únicament
els seus fills.
Catalunya i Euskadi, com Irlanda, són unides d'un mateix vibrar i d'unes mateixes aspiracions, tal com les sentiren en son jorn els
germans de Portugal I tal com les senten avui
els fills de la Polònia independent. A Catalunya, com a tot poble definit la rubleix una
virilitat i una frisança de redreçament.
Si, com avui, els pobles Civilitzats protectors dels drets de les petites nacions, segueixen demà la ruta empresa, no defallim i en-
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carnem en les nostres aspiracions tota la realitat compatible amb la democràcia que arreu
floreix i arrela en les terres més toçudes al
nacionalisme.
Entre tant enviem una salutació als pobles
que han sabut redimir-se. als pobles que han
extret de l'amargor de la guerra la dolcesa
de la llibertat. Salut, Polònia lliure! Catalunya enveja la teva sort mentre malaeix l'ajaçament inactiu de l'Espanya centralista.

JOSEP JURDA

EUGENI D^RS A PORTUGAL
En un altre lloc d'aquest mateix numero
un company de redacció parla, en comentar
el dircurs-programa del President, del projecte d'Institut de propaganda, per mitjà del qual
la veritable opinió de Catalunya seria tramesa
a les demés nacions, indiferents ara davant cl
nostre plet nacional.
Avui incidentalment, havem vist uns periòdics portuguesos de Juny passat contenint
unes declaracions d'Eugeni d'Ors. I després de
llegides s'ens ha acudit, amb sinceritat, que si
la coneixença que de nosaltres obtinguessin
els pobles extrangers, fos tan absurda i tendenciosa com la que poden habcr adquirit els
lusitans a travers els mots d'Eugeni d'Ors,
més valdria romandre silenciosos. Al menys
no s'ens podria acusar de falsificadors de la
pròpia consciència catalana.
Eugeni d'Ors, en les entrevistes sostingudes amb periodistes portuguesos, va atribuir-ss un paper importantissim dins el nacionalisme català i va apilotar damunt la seva persona les més exagerades lloances. Però
aquesta vanitat, què, en cert ordre, res ens
atenyia, i que podia tenir l'escusa d'excel·lir
a l'ensems la cultura de Catalunya, en ell per-

sonificada aleshores, va fer pronunciar a Eugeni d'Ors paraules que, si bé momentàniament i científica l'engreixaven, com a català
l'empetitien d'una faisó considerable.
El dia 29 de Juny, en un periòdic de Lisboa, hom publicava les següents manifestacions d'Eugeni d'Ors:
«Em sento molt satisfet de representar oficialment l'Espanya, que sapigué molt bé compondre que la qüestió local de Catalunya
desapareixia davant la universalitat de l'esperit.»
El dia abans en un altre diari apareixia una
conversa amb Xenius, en la qual aquest va
parlar de Prat de la Riba : «el gran polític que
vingué a col·laborar amb nosaltres». Els llegidors capiràn la innegable trascendència d'
aquestes afirmacions: Eugeni d'Ors, representant a Espanya; possible desaparició de la
qüestió local de Catalunya, i, sobre tot, el
lamentable i ridlcol arreconament de Prat de
la Riba, col·laborador!
Tot Catalunya, sens dubte, somriurà una
mica d'aquest petit fracàs polític d'orsià. Si
ell representava la Espanya gran nosaltres
restém, com En Bofill i Matas, dins la Cata-
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timya petita. I Mestre Prat de la Riba, glorificat amb l'adeqllada qualificació de Seny Ordenador de la pàtria catalana, ens dona fcrmança, en el seu mestratge perllongat, de la
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justícia viva del nostre plet, despectivament i
malhaurada nomenat per Eugeni d'Ors rtjft 8tió local de Catalunya».

DE SETEMBRE

L ' H de Setembre de 1714 és el cop f i r a
per a Catalunya d'una lluita de caràcter gel
neral a la qual havia sigut atiada per l'Anglaterra. Era una causa per a Ci'talunya de lli"
bertat. L"Anglaterra li havia promesa i aixj
Àustria; emperò a l'hora que Catalunya neces.
sitava de la llur ajuda, no pogué ésser auxiliada per l'Austria; car la política d'aquesta
fracassà, ni per l'Anglaterra (que en realita'
era l'única que hi tenia compromís concret pel tractat de Gènova -). Si la conducta de l'
l'Austria no és massa damnable, per contra, la
de l'Anglaterra és ço més baix que pugui haver-hi; car el motiu perquè l'Anglaterra abandonà Catalunya, no fou - com ho fou ço de I'
Àustria.-cap fracàs de la política seva. Ells
tenien damunt el partit de Felip V una supre.
macia moral i material; ço que passà en realitat fou que el partit burgès de l'Anglaterra
desitjava tenir participació al comerç d'esclaus
de l'Amèrica-cal recordar que aleshores pertanyia exclusivament al Govern central i per a
congraciar-se amb En Felip V no vacil·laren
a abandonar la causa de Catalunya. I ara parli l'Anglaterra d'una Alemanya que no té la
paraula en res.
Havem esmentat Felip V vagament. Al dir
Felip V diem govern central amb el que lluitava Catalunya. I la lluita no venia d'ara, llarg
temps feia que venia aldarullant.
Històricament no ha existit l'unitat de la
península ibèrica. El seguit de cultures que
havien apartat el seu ingredient a Catalunya,
damunt la probable base del poble iber, — en
sa puresa sols existent a Catalunya - havien

tingut un explèndit reeiximent: la nació catalana. Després d'un continuu creiximent havia
Catalunya, als finals de l'Etat mitjana, assolit
els caràcters d'un poble definit: la literatura.
Ics arts, la política i la consistència social lu
enràcteritzaven palesament. Un ample esperit
de llibertat la menava. Fins a voltes l'havia
contraposat omb els monarques. Aquest esperit lliure del poble català és el desesperament
de qualque princesa castellana que al casar-se
nmb un rei d'Aragó i Catalunya.—procedenta
d'un regne òn la llibertat era quasi nul"la —
volia acudir a la violència contra Ics afinades
observacions que a voltes els súbdits venien
a fer al monarca sobre qualque equivocació
que hagués poguda tenir. (1) Catalunya amb
aquest esperit de llibertat assoleix una força
moral que la farà sublevar contra la capriciosa política de Joan II.
Fins alps hores Catalunya havia conservat
un aillament respecte la veïna nació Castella.
Cap a darrers del XV.é segle cauen abdues
nacions sota ja sobirania d'un mateix monarca.
Considerem la situació d'aquest. A n'ell li
convé un pressupost, pera liquidar els assumptes que l'ambiciò li fà afrontar. A Castella el
poble està sotmès al rei materialment i moral.
A Catalunya el poble té una consciència de
la seva valor i una força considerable que li
donà el lligam a la confederació Catalanauragonesa. I si arriba—com arribà que el

( l l vul. Crònica del R e y de Aragón D o n Pedró
I V el Ceremonloao o del punyalet. Barcolons ISÒO,
p. «5.
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monarca central logra vèncer—i nixl ho feu
a Villalar—al poble castellà, a un moment que
conscient no es vol" sotmetre a la seva arbitrarietat i es revolta, el govern central es
creurà més segur a Castella I en farà sa estada i per consegüent s'amotllarà amb los costums de Castella. La descoberta d'Amèrica li
dona una força formidable i quant ha cl monarca assolides les primeres victòries a la
política europea intenta sotmetre a Catalunya. I a la primer embranzida (Guerra de
Segadors 1640) Catalunya triomfa. Ha de venir Felip V i aprofitar-se de la traïció d'Anglalerra (2) a 1714 pera lograr vèncer la força conscient de Catalunya, L ' l i de Setembre
és amb petita diferència cl moment malestre
de la lluita del 1714 per a Catalunya. A ella
es venera com a murtre a Rafel de Casanova,
conseller de la Ciutat que sostingué durant
13 mesos un setge, ainb una inferioritat de
forces que el I I . * jorn de Setembre, el de

(21 I no «on lot meves paraules lo s e n t i m e n U lisme nsctonalistA. A i x í parlava l'cmbaixador a n glès ílarrpram«ínt a B m r e l o a a . V e g i s l'inforni oficial
nnelí·a The caae o / l h e Catalans in Ihe Report o f the
Commitee o f S e c r s c y , June 1715 p. 8T9.
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l'atac general, eren 8.000 dels nostres per
40.000 dels d'en Felip el lladre i al qual atac
fou ferit Rafel de Casanova.
L'U de Setembre és une norma històrica
que ens pot aconsellar ja per les nostres
afeccions als pobles d'Ibèria i aclarir amb ells
la nostra situciò que ens obligarà, a memòria dels martres de 1714, a retre mercès a
Portugal de la coratjosa ajuda i de l'esforç de
voluntat de 1(540 separant-se de l'exèrcit dels
enemics de la Catalunya revoltada.
I tindrem una iionun a seguir per a la política europea que devant el just plet de Catalunya callà i encara no ha enraonat:
I així sabríem lloar als sin-feinners d'Irlanda i als de Flandes nl'liats dels indignes alemanys per a reconquerir una llibertat que la
França i l'Anglaterra les defensores de la
llibertat de las nacions oprimides tot i essent
tan dignes no saberen donar.
1 jo no diré si la Flandes o lirlandn s'han
aliatamb l'Alemanya. Jò diré.lloo el Flandes
i l'Irlanda; car per demunt tot 6* la llibertat
dels pobles.
JOSEP ROVIRA
Ciutat U S jorn de Setembre CCVI.*

NOTUL·LES
L'11 de Setembre d'enguany, ha sigut
una afirmació de la Catalunya conscient. Catalunya què s'ha percatat enguany de la trascendència que l'II de Setembre 1714 tenia
per a la vida catalana i per açò ha palesat que
dC seran oblidats els sacrificis passats ni els
esforsos veniders. Per arrèu ha hom vist un
homenatge gran o petit per a remembrar als
lluitadors del 1714. Barcelona, cap i casal de
la nació catalana, no podia ésser menys. EI
monument que els ha erigit fou tota la vetlla
i la jornada visitat per infinitat de gents.

Hom hi portà més de 300 corones Ço niés
plaent sigué la presència de tots els estaments
de Catalunya i de més a més la de l'Ajuntament, la Diputació i la Mancomunitat. La arribada de cada una de les representacións feu
esclatar l'entusiasme: "Segadors" i "Marsellesa" eren els aclamamcnts que feia cl poble
al Govern de Catalunya. Emperò quant l'entusiasme arribà a un més alt grau fou l'arribada d'En F. Macià. Catalunya palesava la radicalitat dels seus ideals. Cada any Catalunya
endevè més conscient. L'U de Setembre serà
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la fita. El majorament de celebrar l'I I de Setembre voldrà dir un grau més de consciència que el poble haurà adquirit.
Amb l'obra " E l catalanismo desde elpunto de vista eapanof'. En Salvador Canals
dem jstra no sols no conèixer el nacionalisme
català, sinó desconèixer les més rudimentàries
nocions de nacionalisme.
Hom prepara la III exposició d'Arts i Oficis
a la Barceloneta què serà inaugurada el 29 de
Setembre. Hi·col laboraràn Francesc Cànevas, R. Closas, P. Bertràn, R. Figuerola.
S. Camps, A. Créixams, J. Moreno. J. Rovira, P. Burgués, J F. Pey. M. Garriga. M. Ortego. Hom espera altra col·laboració que-emperò-encara no és segura.

L a nostra nacionalitat vasca no p o t ésser
negada p e r cap persona de cultura vulgar
a Europa; emperò .els espafloles es confobularhn en massa, dretes i esquerres, per a
negar a l p a i s Euzko les més evidents deies
característiques nacionals seves, relegant-nos, com a ço més, a l'afavorida categoria
de «espanoles de primera clase >-al qual fav o r està clar que nosaltres devem, per la
nostra dignitat, refusar.
LLUÍS D E ELEIZALDE

Al Rosselló s'és deixondit un gros corrent
nacionalista. Han ja passat els primers anys
de romàntic sentimentalisme literari i la consciència de la pròpia personalitat ha devingut
ferma i poixanta. Portaveu del moviment patriòtic rossellonès, és La Qenaissance Catalane.—En un dels darrers números havem trobat uns mots altament significatius, que reflexen el criteri d'una gran opinió. Els signa Jean
Bonnafous i diuen aixi:
8
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«Si Catalunya i Euskadi obtenien a Espanya la llibertat i si els nostres rossellonesos i
els nostres basks manifestaven clarament la
voluntat d'ajuntar-se a llurs germans, no hi
hauria altre remei sinó seguir l'exemple de
l'Itàlia, quan els plebiscits savoià i nizenc; ajupir-se i ratificar llur opció, per què per damunt totes les pàtries, àdhuc la francesa, hi
ha la Llibertat dels Pobles i per que el veritable tacte i la veritable política és, a fi de
comptes, ésser just.»
Després d'actives gestions que han vingut
realizant-se aquest dies. les joventuts nacionalistes de Barcelona en gairebé llur totalitat, han acordat constituir una estreta aliança
entre elles, amb el nom de Federació de Joventuts Nacionalistes de Catalunya.
El dia 5 va quedar nomenat el Consell Federal interí, el cual regirà a la naixent Federació fins que aquesta estigui ja legalment
constituïda, els seus Estatuts aprovats pel
Govern civil.
Les joventuts federades invitaran a ingresar a la Federació totes les de Catalunya,
sense distinció de matisos i partits.
Sabem que les joventuts fundadores pertanyen a les diferents branques del nacionalisme, havent-n'hi d'independents i d'adherides als diversos partits polítics catalans; Lliga
Regionalista, Unió Catalanista, Federació
Democràtica Nacionalista, Partit Republicà
Català. Les joventuts d'aquest darrer partit
han ingressat, en pes, a la Federació.
Actualment les «Joventuts» inscrites passen ja de 40.
Es una realitat el que solsament les gents
sotmeses a una nacional opresió poden jutjar
les causes nacionalistes. Aixi volem jutjar l'actitut de " E l Sol" diari madrileny que malgrat
dir-se defensor de les nacionalitats oprimides,
tot i haven manifestat interès pel problema
català fugi de tema. No ho volem atribuirà
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mala fè si sols com a inéptitut a tractar del
nostre problema. " E l Sol" prengué una actitut enfront del Dr. Solé i Plà amb la qual n'hi
havia prou per a desautoritzar a qui—d'aital
faisó—intentés parlar, no sols de nacionalisme català, sinó de les més rudimentàries nocions del dret dels pobles a regir-se per ells
mateixos. Ara pel Juliol publicà unes grolleries contra l'Eugeni d'Ors per certs mots que
havia pronunciats a Portugal.
L'internacionalització del nacionalisme és ço p r i m e r que c a l fer.
XENiUS

Es la dèria de «El Sol», el combatre l'internacionalització del problema català. Que es
percati, «El Sol», doncs, no sols de la perfecta
raó què ens empara—car les nostres llibertats
són perdudes com a conseqüència d'una lluita
internacional (la guerra de Successió) i no pas
per cap qüestió interior—sinó del fet viu d'un
començ i d'un esforç que assegura una pròxima realitat.
Ha sigut vivament comentada l'actitud de
Mr. Dieulafoy a la critica que feu del v. III
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de VArquitectura romànica a Catalunya
d'En Puig i Cadafalch. No sabem pas a que
vé parlar d'una qüestió política al jutjar una
obra científica. Creiem amb En Ferràn Soldevila (v. La Revista Setembre XVI 1919)
que Mr. Dieulafoy ha comès una inoportunitat—si hagués parlat oportunament li diriem
que vivia al temps de la vella.—No atinem a
que atribuir-la; és llàstima que els diners de
l'U. M. N. o els reaccionarismes 1870 o sigui
ço que sigui, hagin ridiculitzat una personalitat mitjanament apreciable científicament.
J. R.

Mn. Alcover - filòleg que s'havia separat
de l'Institut d'Estudis Catalans—ha rebut del
Govern central una subvenció per a la seva
obra del diccionari de la llengua catalana"
Per ço qual s'oblida que és català i no sols
aclama enemics de Catalunya sinó que amb la
seva migrada personalitat es permet desautoritzar a tots els nacionalistes catalans.

LES JOVENTUTS CATALANES
VEREDICTE DELS JOCS FLORALS
DE LA JOVENTUT NACIONALISTA DE LA BARCELONETA
Flor Natural—£0. El Tenderol.
Accèsit 23. El Marxant i la Egrègia Dóna,
L: Sempre.
Englantina—141. Cant a la Terra. L: Sempre germans.
Accèsit- 47. Pàtria!
Viola—198. El lliri del cavaller. L i Llegenda
piadosa.
Accèsit—115. Al Presoner d'Amor.
Premí IV 255. Cordèlia. L: ***
Premi V—180. Cançó d'Amor. L: Lírica
eterna.

Llanguiment.
Premi VI— 229.
Premi VII— 31. Del encís del mar.
La llengua materna com a
Premi VIII— 286.
insubstituïble auxiliar pedagògic en el
ensenyametil del poble.
Premi IX 30. Solitud.
Premi X— 102. La Gelosia.
Elegia del ciutadà feble. L:
Premi XI— 116.
Llum morada.
Tríptic sentimental. L: **,
Premi XII— 283.
Premi XIII 98. Romanç de la Pesta i el
Quaridor. L: El Rector Bruguera.
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Premi XIV - Es parteix entre els treballs:
SO: Obrerisme i Patriotisme. L: Solucions, i 228: Proletariat i Catalanitat.
L: El sentiment de la Pàtria 6s un tresor espiritual.
Premi XV 287. Cooperativisme i Socialisme—El Cooperativisme fins a 1913—
El Cooperativisme a Catalunya.
Premi XVI Es parteix entre la composició.
3S5—L'Encis de la Barceloneta. L: No
et sentiràs turbat ni enyoradíe, i la
composició 56 Rims de lloança a la
Barceloneta. L: De l'arpa mia.
Premi X V I I - 76. Somni pagà. L: Símbol de
la mitologia.
Premi X V I I I - 274. Oda invocativa.
Premi X I X - 139. A una veïna. L: Je n'ai
pas oublié voislne de lu villc (Baudelaire).
Premi X X - 25. Desig, de-ig...
Premi X X I - 129 El Monstre. L: La Santa.
Premi XXII -249. Cançó matinal.
Premi X X I I I - 270. Malu herència!
Premi X X I V - 196. Les darreres flors. L:
Gesscmins.
Premi X X
XVV--2236.
3 6 . Passo pel mig de la via
florida. L: Primaveral.
Premi XXVI - 284. El inalastre del senyor
Pere. L: Fatalisme.
Premi XXVII 290. Els catalans a Orient.
Premi XXVIII-250. Trofeus gloriosos. L:
Enyorament.
Premi XXIX. creat pel Consistori. 14- De la
vida. L: Jo cerco.
Ciutat, 20 de Setembre 1919.
Alfons Maseras. President; Jaume Bofill
i Matas. Lluís Nicolau d Olwer, Pere Bohigas Tarragó. Vocals; Tomàs Garcés, Secretari.
E l Consell Directiu de la «Joventut Nacionalista' assabenta al socis que. no havent pogut arribar a un acord amb l'entitat
que ens cedi temporalment son estatge i no
disposant de moment d'estatge p r o p i , per a
tota mena de relació entre socis i Consell
podràn dirigir-se a casa del President, Maquinista 9. a la del Secretari. Alegria 8, o a
aquesta redacció. — El Secretari, Tomàs
Oarcés.
La nit del dia 10 de l'actual, la Joventut
va portar una corona de llorer al monument
de Rafel de Casanova i una altra al Fossar
10
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de les Moreres. Aixf, vàrem voler palesar
l'esperit fondament catalanesc de la nostra
Joventut. A la crida del Consell Directiu prop
d'un ctyitenar de nacionalistes es va aplegar
per a portar a terme l'acte projectat. Era,
doncs, quasi tota la Joventut en manifestació,
que presidida pel Consell anava a rètre homenatge als qui moriren per la llibertat del nostre poble, llegant el llur magnífic exemple
a les generacions futurs.
El nostre amic En Joan Reynès s'ha vist
obligat a deixar el càrrec que dins el Consell
havia, per haver estat nomenat gerent a Palma de les Mallorques, de la Manufactura de
pcl'licole.s Verdaguer i C i a . - El Consell va
designar per a substituïr-lo interinament al
senyor En Joan Casas. Per l'amor que tothora ha mostrat envers la "Joventut", el nomenament ha estat acullit amb satisiacció per
tots els socis.
Hom diu que en els nostres Jocs Florals
han estat premiades composicionsd'Albert Gallart, nacionalista près quan els succesos de
Ciener, i els nostres companys Jurdà i Rafart.
També una poesia del fundador de la "Jovent u t " Joan Sansolí, ha estat distingida amb
l'adjudicació d'un premi.

La Festa dels Jocs Florals que hom
debia cel lebrar diumenge 28, s'és
aplassada per uns quants jorns.
Oportunament es faran públics la
data i el lloc òn es realitzarà la festa.

Aquest número ha estat
sotmès a la censura del
Govern Civil.
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ELS P O E T E S
ÀNIMA

DE

D'ARA

FRUITES

Joia aspra i dolça en la fruita verdenca:
Poma seti, carn de gaudi i dolò;
no és com la cíndria, que en tota llenca,
de sang d'un deu, du mants glops de rujò.
Pera gentil, font de mel quan es trenca
la seva pell.

Dolça possessió

d'adolorida pruna moradenca.
És veire, el préssec, plè de passió.
O els gais raïms! son llàgrimes del cel
que han devallat de nit, totes gelades.
O el gai raïm, en el seu gra, fidel,
du màgic suc, per ànimes lassades.
L'encís de fruita, dóna d'ulls blaucel
tes galtes fa frescament somrosades.
J.

ELS

M1LLÀS

RAURELL

LLIBRES

'' Trenta poemes de Millàs Rau relF'-—MiItàs Rauretl és. de tots ets nostres poetes,
aquetl a qui millor escau la relativa qualificació de poeta cerebral. Una inquietut tostemps
perl tongada, corrent tèrbol d'imatges i d'idees,
és el constant nioiiu de la seva producció. Des
de " P r i m e r s " , Millàs Rauretl ens ha ofrenat
en poemes crusos i saborosos aquesta viva realitat interna. El llibre darrerament eixit és una
seqüència de drecera. Formes noves, ardides.
I, sobre tot una humana tortura de vacil lació:
So sedent de la fè que cnriola
a tothom
En els versos del Millàs Raurell cada estrofa és un bell avalot.—Q.

" L e s Joventuts Catalanes", J. BofillMa i tes.—El 14 de Juliol, davant les joventuts intel·lectuals i els intel·lectuals nacionalistes,
una mena de conferència fou descàpdellada.
Jaume Bofill i Matas, en acabar l'homenatge amb què havia estat cel·lebrada una anecdòtica victòria electoral digué uns mots cordials i lluminosos. Ara els ha imprès " L a
Revista" i ço que fou una íntima col·laboració
ha esdevingut un llibre que hom ha llençat ai
jui de les gents. "Les Joventuts Catalanes",
sinó hagués altre qualitat, mereix l'adhesió
entussiasta de tots aquells que demés d'una
Catalunya rica i plena, volem com el poeta
«una Catalunya socialment justa».—Q.
11
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LES REVISTES
RESSORGIMENT
Buenos Aires, Agost 1919.
Porta qualque article de la vida catalana a
B:ienos Aires entre ço qual cal esmentar l'intent de creació d'un diari català a l'Amèrica.
Dóna a conèixer l'esculptor català Dalmau.

VELLA

I;entussiasta tractament de la revolta catalana contra Joan II i de més a més l'aclarmcnt
de la dinastia catalana que governà durant 5
segles la terra catalana lliure) parlant de la
necessitat de la creació d'un organisme d'estudis catalans a Perpinyà. Porta de més a més
estudis de filologia catalana i bibliografia.

TRIBUNE L I B R E DES NACIONALITÉS
GERMANOR
Santiago de Xile, Juny 1919. n.° 1 6 1 .
Col·lecció d'articles d'entussiasme militant,
dinterès un article d'En Fàbrega Amat:
E l plet de Catalunya. Amb aquest article
hom demostra per x... vegada l'inutilitat del
"scrtor,. Salaverria.
REVUE CATALANS
Perpinyà, Agost 1919.
Porta un article d'En Josep Calmette, I"
erudit historiaré (al qual devem, entre altres.

Gener 1919.
v Es l'antiga Annales des Nacionalités que
ha canviat el nom volguent correspondre a la
nova era - segons ells—esdevinguda. Admetem l'optimisme no més en part emperò. Catalunya, Euzkadi. Flandes, Bretònia, Irlanda?. .
Doncs, bé, els pobles, lliures encara no han
triomfat. Publica un article sobre l'estatut d'
Autonomia de la Mancomunitat de Catalunya.
Hi ha un curiós article sobre Wilson a la seva
visita a Mazzini (qui havia preconitiat la reconstitució jugo-eslava). Porta una nova de la
marxa del nacionalisme a diversos païssos.

A p u n t del C a s t e l l d'Aramprunyii près per E n Ramon F i g u e r o l a
durant u n a excursió del " O r u p E x c u r s i o n i s t a B a r c e l o n e t i "
de l a Joventut Nacionalista de l a Barceloneta
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MERCERIA HOMS, S. A.
—

Anüga Casa CE1STISA

FABRICAjDE
ANTIGA CASA

ALFRRD CALDERÓN. 20

Encàrrecs pmitnals : : Coufegimeat acarat
: ' : L'única casa que garantitza la seda : :

CONFEGIMENT - i - GENRES DE P U N T

Sant

COTXES DE LLOGUER
: DE TOTES MENES :
PUNTUALITAT
en els encàrrecs

BLANCO

ESPECIALITAT A t A MIDA

cs !a casa mellor assortida i la que ven
a preus més rednits de la Barceloneta

SERVEIS

GORRES

=

CARLES, 12

Pizarra. lletra I. - - UiaiOHETI
Tdèfon 1942 A .
EsPECiAtrTAT E.N ELS ABONAMENTS

SERVEIS

ACURATS

DE

LUXE

SUCURSALS:
teíi

del Ben. II-Telèfon 2892 k.

Salam. 46 (Oràcia).-TelèfoB 454 G.

CONFITERIA

PASTISSERIA

Casa TRIUS
D O L Ç O S DE T O T A MENA
XAMPANY. COGNAC i ALTRES
BEGUDES INTERNACIONALS

liisp^wo-BaR

REPRESENTACIONS
TtttroN A. 3 6 8 5

S A S T R

f M A C I O N A t -

PLUSS» SANT

— — —

ANTONI MIQUEL

: SERVEI ACURAT
LICORS DE MARCA

i

DUANES

FUSTERfA, 2

GINEBRA. IA

P A S S E I G

TORRES MIQUEL - S. C.

MIQUEL

MAQUINISTA, 10

"LES CANYES'
Ramón Capera

Bar Nacionalista

R A I R O A . lletra F

Sant CARLES, 28

EJs

excel lents V I N S

DE

TAULA

d'Alacant i Tarragona tenen un generós expenedor :
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—
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Marià Zaragoza
fttlàntida,
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MAQUINISTA.
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