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periòdio ~erensor i propulsor dels interessos Denerals de MONTBLANC
sonrrQH,

Rl! jVIE\WS, CROR

is

DIES

Pecs mots

Tarragona,

16 octubre

1915

LA CORRESPONDENCIA
AL DIRECTOR
Comte de Rius, 9.-lmpremta

local «La Oonca de Barbarà),
a quin» desitja
forsct prosperitats
i acert en llurs quefers amb
tant de goig com per nosaltres,
EL POBLE
oeurà amb 8impatía la col'la~
boraciá del» qui crequim. bona nostra feina;

[Deu vos guard, ciutadans! Un deure de cortesia fà quP avu,i endressem 'ltn mot de salutació
al p·ublic. Per primera vegada EL POBLE
veu
la llum i plè de congoixa surt a la palestra per si
LA REI>ÁOOIO
no encaixa plenament la seva tasca amb el sentir
i pensar dels conoelwns, ço és; si llur empresa no
significa la realitat, la positivitat dels afers diversos que inclouen els problemes capdals de la
»ido, moderna dels pobles.
Es el que primer es preguntaran els llegidors quan
Tot de sobte, com si després de la tempesta un
s'enterin de la nova publicació; i res té d'estrany que's
·raig de sol donés confort i alegría, apareix iucc,
vulguin escorcollar les intencions d'aquest modest peperat ~EL PUBLE per a fer sentir llur veu dinriòdic, que vé a la vida pública, no pera ésser un paper
tre'l cercle enmurallat ; quins murs son les parets ~. mullat, sinó per a actuar profitosament.
foranes del gran casal de la familia montblanquiEL POBLE, qui ni· és ni 'vol ésser egolatra, com
tampoc esclau de cap ídol, dú un bagatge tan nombrós
iui, Dintre aquest cercle i en parlo, familiar,
EL
de qüestions a discutir, que per més que'ns esforcessim
POBLE
desc'lofollarà y 1'ealitzarà llurs propò- .
a desenrotllar en un sol article nostre programa, ens
sit«, procurant a, l'ensemp« esfrenye?' més i més
. quedaríem curts. Si una sola paraula bastés per' a sinels lligarns d'espirit1talitat.
tetitzar nostre propòsit, diríem Moralitat) però al priEs llei de la natura fer camí envers al promer antuvi veiem, que en tot i ésser gran la comprengrès, gloriós mot per a quin lluitin els pobles virils
sió d'aquest ideal, no abarca pas, moltes, altres coses
que per a fer bona feina son indispensables; no obsi bai» la resplamdor de la flama simbòlica s'hi
tant,
quelcom direm per a satisfer la curiositat del
aixoplttgan les generacions «imantes de millor
públic i que sàpiga per endevant l'essencia de nostre
pervindre. Poble que s'aparta d'aqltest concert
programa.
l.miversal i deftttig de llurs viaranys, rivalitàt8
Nostra empresa no és de fàcil realització pels obssal1.ldablespels homes de »aler de totes les natacles insuperables en que ensopega tota cosa nova
cions, és poble que agonitza, que llença/Le ultime
que vol obrir-se pas. Quants i 'quants n'hi haurà que
sospire ti en la soletat de l'aillament es corseca i ~ pel fet, de l'orientació que exposarem sense arnbigüitats, es sentiràn corpresos de certa prevenció, encara
mor.
que no més siga per egoisme. Precisament, anar contra
L'actuació· aillada ée 8empre esmirriada i feaqueix egoisme, és una de les coses que'ns proposem;
ble, i tot esforç, és enerqi« llençada al vol a mercè
l'egoisme és antitètic amb nostres ideals de progressió
,del vent.
i altruisme; desgraciadament"
per no arrelar prou
EL POBLfi] curullat de ferma voluntat 'que:«
aquests sentiments a la pensa de molts ciutadans, ha
. d'ésser Im lastre pesant i dificultós per a portar a cap
sent bategar amb estrepitós alateig el desitg de
nostres aspiracions; el camí a seguir equival a trencar
progrès, endreça avui aquestes ratlles de saltttac'Író
els motllos vells de la conveniència, sigan la, vanitat,
a tot montblanqwí, qualse~ulga que siga llur classe
l'ambició o el profit. No és que EL POBLE vulgui ésser
social i manera de pensar,
a les Autoritats y Oor.
.'
un redemtor, això no, no arriban a tant les pretensions
poracions de totes menes, aixís com a la premsa
d'aquest modest periòdic, però sí intervenir i posar frè

fi què venim?
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