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Ja esean,p a 

La campanya pro premsa catalana i contra premsa descastada es
campa arreu de Catalunya. Sabem que els diaris desafectes a la Pàtria 
reben les baixes en quantitat i que els diaris netament catalans veuen 
augmentades les lliste. .. de llurs suscriptors. Algunes publicacions cata
lanes han secundat la campanya bellament. Ai,,¡, Pàtria, setmanari na
ciona li sta de Valls (7 oct.), publica aquest entrefilet en negretes: 

Català, si ets suscriptor d'algun diari, ja has mirAt que aquest sigui amic 
de Catalunya? 

AI davant del diaris recomenables per llur patriotisme, hi ha la Publi
citat i la Veu de Catalunya. 

Al davant deli;¡ antipatriotes, dels que tu, cntalà, no deus haver de com
prar, hi hA In Vangllardia. 

Cal potser remarcar que no és un diari sol el que cal combatre com 
a enemic de la causa de Catalunya. Són alguns els diaris barcelonins 
que cal combatre enèrtieament, que cal cUl'ar de fer-los tot el mal pos
sib le_ No és pas solament la no adquisició allò que cal propagar. S'ha de 
combatre l'anunci, l'esquela; s'ha d'emprendre ¡'amic, el botiguer que 
s'h i anuncia, s'ha d'arriba.' a l boicottuge contra lot ullò que serveix per 
al sosteniment de la pl-emsa aputriòtica o antipatriòtica. S'hu de fer im
possible l'existència d'wl diari quc surti a Catalunya cont .·ari als inte
rf::SSOS de la nació. La persecució contra la prcmsa acatalana o anticata
lana ha d'ésser lenaç àdhuc violent. Cal que tOIa la premsa de Catalunya 
ad icte a )a causa de la Pàtria obsessioni els seus lectors amb la idea que 
és un crim de lcsu catalanitat subscriure's, comprar, anunciar en diaris 
que no situ in netament al costat de les reivindicacions nacionals. 

El Dia, de Terrassa, escriu en un seu editorial; 
Es dolorós, és molt trist certament, que publicant-se a BarcelonA lA Veu 

de Catalunya i la Publicitat ambdós ben informAts i millor escrits, orgues 
verjtable~ d'un sentiment de Pàtria que hauria d'ésser patrimoni de tots els 
fills d'aquesta terra nostra endogalada, pugui hAver-hi encara una publicació 
com la Vanguardia, portaveu de la U. M. N., ço que més repudiem els catalans 
de cor, amb un tiratge que de massa crescut és vergonyós per a lots nosaltres. 

Això s'ha de acabar. 

S'ha de acabar. Però per acubar cal actuar. I l'uctuaci6, propulsada 
pel" la premsa autènticament catalana, ha d'ésser secundada per les 01"

ganitzcions nacionalistes de comarca. Cal que els patriotes de cada loca
litat catalana estentuin l'estadística dels diaris que hi an'iben, de llur 
significació, dc llur nombre. Cal anar de soci en soci, de casa en casa. 
Cal plantejar en juntes extraordinàries el Cet d'un si-dient patriota, soci 
d'aquesta o d'aquella entitat nacionalista, subscriptor o anunciant en un 
d'aquests diaris neutres o neutralitzants desafeclcs a Catalunya. I aqucs
hl campanya contra la premsa anticatalana ha dc continuar-sc contl"a la 
premsa Que ve de Madrid, incloent.hi sobretot IfI premsa gràfica propa
gadora de certs vicis :i costums e l contati dels quals havem d'evita ... 

Patriotes dc Catalunya I perseguiu la premsa anti_catalana, acorra
leu-Ja, feu que a Ics vostres ciutats, a les vostres viles, als vostres Ilota
ters, a les vostres barriades, a no tardar no n'hi entri cap exemplar. Or
ga nitzeu-vos per a assolir-ho, treballeu sense repòs. El front únic inicial 
contra la mala premsa I 

INADAPTAC~O 

El cap de la minoria catalanòfoba-ra_ 
dical de l'Ajunlament de Barcelona, 
don José Rocha, donà el 7 oClubre una 
confèrencia a Ja C. del P. La titulava
en espanyol, és clar ,--els darrers de
bars municipals. L'anun~ià a primeta 
plana la premsa clandestina. La resse
nyà extensament el Progreso, del 8. 

Abans de comen lar algunes de les 
afirmacions que es contenen en aquell 
reportatge plantegem, en patriotes, la 
qüestió d'aquesta guisa; 

Fins a quin punt un home civilment 
educat, pertanyent a un agrupament èt
nic divers al d'aquell amb el qual con
viu normnlment pot, sense mancar a les 
normes d'una simpl.e bona educació, 
combatre allò que hI ha de més pur i 
de més noble en una coJ.!ectivitat, això 
és, l'amor a la seva independència? 

Un català desraçat pot combatre 
aquesta aspiració, pot trair llurs com
patriotes, pot lliurar-los a l'adversari. 
El crim que això representarà el canet
x~n tOlS els païs.os. i en !ots ells és pu
nIt amb càstIgs gaIrebé .dèntics. El do
lor dels seus connacionals, a la vegada 
viscut en dolOr propi, redimeix aquella 
co~lectivitat de la defecció d'alguns dels 
seus components. 

Un català, diguem encara, un calala_ 
nisla, pot, interpretant com a polHic la 
solució que cal donar al nostre proble
ma nacional, defensar-ne una que no 
correspongui a la proposada pels més 
intransigents. La divergència que això 
representarà és un plet per a resoldre 
"¡oter nos". La situació d'uns i altres 
pot ésser, democràticament actuant, co-
rrecte. • 

Hi ha un cas no comprès en cap dels 
dos que presentem. Té però una simpli
citat equivalent i és més simple encara 
el qualificatu que li escau; 

Un no cat~à, que conviu normal
ment entre catalans, davant l'aspiració 
sacratíssima d'aquests de recobrar llur 
governament propi, s'aixeca a comba
tre-Ia, no pas retornant a llur pals en 
adversari lleial, sinó abusant de l'hos,pi
talitat que li és donada. 

Els catalAns en aquest cas no viuen 
un dolor propi, no discuteixen tampoc 
entre ells, en patriotes esprovats, com 
cal resoldre davant l'Estat ei plet que li 
plantegen. Els catalans es troben da
vant un cas de dignitat civil. No és un 
mal fill de la Pàtria qui els combat, ni 

2lS CTS. 
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són dues tendències nades d'un mateix 
amor que s'oposen aseoyalant a Cata
lunya per a atènyer un esdevenidor més 
beli, dos camins distints. ~s un enemic 
de la seva causa nacional que defensa 
el criteri advers al cor mateix de la PA
tria. És el foraster que pertorba la llar 
que el rep generosament. És ¡'hoste que 
ofèn els estatjants en llurs sentiments 
més elevats. El qualificatiu que escau 
a aquesta actitud és idèntic en tots els 
idiomes. 

Comentem ara algunes de les afir
macions del senyor Hocha. Segons ell, 
el partit catalanòfobo-radical, manté 
l'ideal federalista d'En Pi i Margall. 
Entre l'ideal federalista d'aquell català 
¡!-lustre i el que defensen els patriotes 
d'avui no hi ha segons el senyor Rocha 
la menor concordància. 

Diguem, de moment, que tampoc no 
n'hi ha entre el d'En Pi ¡ el seu. Di· 
guem tOI:;eguit, que En Pi i Margall 
en teoritzar abstractament no vivia en
cara Catalunya la seva realitat nacio
nal, però abans que molts En Pi la 
pressenti i n'admeté i defensà les pri
meres manifestacions. Tant, que allò 
que mancà precisament a la seva doc
trina per a fer-la més actual en el seu 
temps fou que Catalunya reclamés 
amb la unanimitat d'avui la seva so
birania. Estem segurs que a En Pi i 
Margall per a fer més vívid el seu sig.. 
tema li mancà tot allò que precisa
ment avui li és ofert: una coHectivi
tat nacional redreçant-se davant l'uni
tarisme espanyol per a reorganitzar-se 
en Estat. Diguem, a la fi, que En Pi i 
MargaU defensor de l'autonomia de 
Cuba, defensor de la seva indepen
dència, hauria estat de viure avui, un 
defensor dels drets catalans, I, con
siderant-ho sola el punt de viS¡ta na
cional, recordem que En Pi i Margall 
era un català, que defensava deter
minada solució i que Són els catalans 
qui l'han d'admetre o rebutjar. El se
nyor Rocha és un concejaJJ republica
na espariol, segons expressió pròpia, 
que com a tal, defensa a Catalunya 
un criteri que com a bon demòcrata, 
només el pot exposar en el seu país. 
Un català pot ésser federalista i pro
pagar entre nosaltres aquesta doctri
na. Un no català, entre nosaltres, ha 
de respectar la voluntat . la majo
ria i adaptar-s'hi. El seu federalisme, 
si de cas, pot propagar-lo enlre els 
seus compatriotes.. Sempre podria fa
cilitar una solució. 

I és que, en el fons, el senyor Ro
cha com el seu cabdill Lerroux, com 
altres correligionaris llurs, són catalo
nMobs mancats d'aquell do de toleràn
cia i de simpatia que els esperits vera
ment demòcratas i civils tenen davant 
totes les realitats nacionals o socials per 
bé que els siguin adverses. L'instint 
de raça subjuga llur pretès liberalis
me i en situar·se davant el nostre plet 
ho fan no com a homes civils, sinó com 
a espanyols unitaristes. 

D'ad que ultra combatre Catalunya-

ACCiÓ CATALANA 

nació, delata la citalanitzazió incipient 
de les escoles públiques, delata els 
propandistes d'ACCIÓ CATALANA i ame
naça amb la intolerància. A la seva I 
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incivilitat ajunta la delació i l'amena
ça. Tanmateix convinguem que és de 
la més autèntica tradició espanyola. 

OOlJIENTAB~S 

(',t.fultlu.ytt" l'eHf,.,u1f/el' 

Si les activitats i els cabals esmer
çats en la propaganda per Espanya de 
la causa catalana s'haguessin gastat 
en la propaganda per n!tres Estats, el 
nostres poble no restaria desconegut, 
com ho és ara generalment, pel món 
internacional. 

Ja havem vist la inutilitat de l'ac
ció interventora que no ha assolit en
cara ni solament una minça delega
ció del Poder central a la nostra Man
comunitat, que a desgrat del Decret 
de la seva concessió en el qual s'esta
blia que el seu superior jeràrquic se
ria el Ministre de la Governació, ve
iem ben sovint com està supeditada 
d'una manera brutal als governadors 
de les "províncies". Havem vist tam
bé que el plet català després de tanta i 
tanta de propaganda en el Parlament i 
en el poble espanyol, continua tan in
comprès com abans. 

En canvi, hauria estat fruitosa o ho 
seria més endavant la propaganda que 
s'hagués fet de Catalunya en els al
tres pobles de l'estranger. Cal no con
fondre el moviment nomenat de "Ca
talunya endins" amb un sentit de tan
cament de la nostra nació. "Catalu
nya endins" vol dir furgar en el més 
pregon de l'esperit del nostre poble 
per despertar-lo i per enardir-lo pa
triòticament amb una idea i una volun
tat i, per tant, en actuar netament na
clonal. No ~'oposa, doncs, a l'expansi6 
catalana per l'estranger. 

L'intent de conquista pacífica de 
l'Espanya ha estat contraproduent per 
Catalunya per tal com mentre catalans 
pledejaven retòricament a Mndrid,~ 
com digué En Rovira i Virgili- la poli
cia indígena amb tota la brutalitat que 
suposa la seva tàctica de traïdora, ana
va aferrant-se com un corc en la nos
tra ànima nacional malmetent·la. Pe
rò aquest treball, esmerçat pels al- I 

tres, pobles del m6n, principalment 
pels que s6n els capdavanters de la 
civilització moderna, no podia pas per
judicar-nos, perquè aquests pobles no 
s6n pas els que ens dominen ni han de 
perdre res amb la nostra llibertat. 

I per bé que és cert que els pobles 
-i més avui-acostumen a seguir la 
polftica que els dicta 1Iur egoïsme na
cional, això no és un obstacle perquè 
els que tenen prou força per poder 
prescindir de la bona cara que els pu
guir fer Madrid, es mostrin favorables 
i encoratgin morall11ent CataluT'wa en 
el camí de la seva llibertat. 

L'esforç material l'havem de fer no· 
saltres mateixos, és clar, però aquest 
esforç material pot ésser molt més 
planer i profitós comptant amb l'ajut 
de les grans nacions, enc que solament 
sigui amb llur ajul moral. 

L'exemple dels altres pobles que hon 
atès de sortir de llur submi~ió co!lec
tiva, ens ho ensenya. Adhue Irlanda, 
que es la nacionalitat que més ha llui
tat darrerament d'una manera violen
ta per assolir la seva independència, 
no havia pas negligit l'intensificar la 
seva propaganda per l'estranger, es
tablint oficines a París, Roma, Madrid, 
Berlín, Nova York i Londres. 

Caldria que els catalans també ho 
féssim, principalment en els països on 
compten amb alguns amics que ja ens 
coneixen bé, com a França i Itàlia, on 
en fets de la nostra Història nacional 
havem estat sovint en relacions ínti· 
mes. 

Si s'iniciés d'una manera ferma a
questa tasca i s'activés l'actuació pa
triòtica dels catalans d'Amèrica, men
tre treballéssim Catalunya eñdins, els 
nostres esforços i les nostres batalles 
anirien encoratjats pels esforços i per 
les batalles diplomàtiques dels altres 
soldats catalans que lluitarien a l'es
tranger, tots plegats, uns i altres, amb 
idèntic patriotisme. 

Els homes els poblcs. per a redi
mir-se necessiten del propi esforç. 
Malaurat l'home o el poble que. es
pera la redempció d'altri: acabarà en 
l'e$lavitud. Dissortadament, la nostra 
terra l'hora que aixeca l'esperit per a 
recobrar la grandesa passada es troba 
envaïda per una epidèmia malestruga, 
el mal de la disbauxa. La nostra ciu
tat, i gairebé Iota Catalunya, està so
ta el vici que la corca. Cada dia creix 
el nombre dels intoxicats per tota me
na de verins, adormidors d'energies, 
minadors de la salut corporal. Arreu 
senyoregen el joc, la luxúria i la pas
sió pel tòxic. Aquests tres elements 
desmoralitzen l'home i Afebleixen la 
seva virtut patriòtica. 

A què és degut aquest estat de co
ses que s'ha apoderat de la nostra te
rra envaint-la? Cal témer que si un 
dia missatgers d'Espanya pogueren 
portar Catalunya a la submissió, si
gui el mateix esperit que aprofitant-se 
del benestar de riquesa que Catalunya 
té, potser per la seva disort, de la gue
rra ençà, deixa que vagi imperant l'art 
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destructor de l~ energies de l'esperit 
i portador de I~ malaltie!; del cos, sos
cavant l'Anima dels catalans perquè en 
ci mal8smc es trobin impotents per 
a nixecnr-se demannnt la llibertat. 

Cal pensar si és hora que nixò aca· 
bi. No esperem que els qui lenen e l 
poder posin ordre li la immoralitat que 
minva la força del jovent ell nià. 

Cal rensar ~i escapant-se aquestes 
receples que 11 pic sol i per totes parts 
s'e~pargc¡":ell i que donen solucions 
per n evilar la natalitat, farem Cata
lunya fortA.; potser ens trobaren1, el 
dia que cns convindrà l'esforc. que 
ci!'. catlllnns som ets menys dintre Ca
talunya , que IOla cl lR ha estat cnva'l'da 
per genI rorastem que U\nl se li en~o
nnrA del!' nostres drets. No Cn temm 
prou d'ensenyar els catalans n què si
~uin catalans; primer nccessitem que 
lli hagi cata lans, 

Serà tasca infructuosa ci predicar 
a esperits rebaixats sense energies, 
cos~os mlllaltissos quc esperen no
més l'hora de la morfina per a viure 
unes hores de plaer, gent que es des
vetllen quan e l sol és caigut i no~és 
s'alegren al voltant de la taula de JOC, 
ànimes que. no vibren per cap ideal . 
només es neguitegen per la lectura de 
papers ~ensua ls i troben cxpansió en 
les grolleres aberraciom;, No els veieu 
aquests joves minats per la morfina, 
l 'opi, l 'eter i In niS altres hipnòtics i 
excitnnts amb aquell aire d'imbecils, 
d'enervats, d'embrutits, incapacos d'es
rorç? No ha arribllt l'hom d'en forn
rir la raça clllnlRna? 'mposem-no~, 
doncs, e l sacrifici, no esperem que els 
nitres ho facin, velllem i lluitem per
quO això s'acabi, no permelem que en 
aquesta hora, 'Quan hCturfcm de 'Voler 
la força d'una raça verge ens trobem 
amb la relllxació dels seus, temps da
rrers, 

Cada un de nosRltres pot fer un 
petit esforç en molts ordres de la vidn 
pel bé de la raca; poc en treurc.:m ,d'en
senya r en català els inranls SI d altra 
banda els pervertim; poc en farem 
d 'aconseguir la sobirania de Catalunya 
~i demtl mateix 11\ torl\em 1\ perdre per 
falta de virilitat de la joventut, No n'hi 
hn prou d'enFortir el co!' a"!b tota n'lenll 
d'esports !\i la jnteJ.li~ènela eS,tlt m~
lalta, Les batalles les guanya I esperll 
d'un exèrcit no pas solament la for
ca dels muscle!', 

Netegem la Pàtria de tola la po, 
dridura, u!"al\l els miljants Que es
ti~uin ni nostre abast, es~imu l em tot 
e l oue di~niflcn l'home, SIguem CR!a
lans en tots els nostres actes, tlll
S!,uem seny de cA tnlans, Si.f!uem forts 
d'esDerit i de co!\ per Cnlalunva, per 
In lI ibertl\t de Catalunya, per In seva 
grande!\a csdevenidora, 

.Jn llli! h, .. veu donat de bnlxa 
del .lIarl nutt-cfthluï 
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Ltf ( 'un<',; fI(·/", ,lI,fI'¡'I(' I'H 

Per aquesta ve/a blanca 
lleugera com un anhel 
d'entrar sempre mar endintre 
i perdre'ns amunt del cel: 
Catalunya, pi1tria nostra, 
vom com una nau, 
tcns d cel qu(' et fa de sostre 
massa ample per sé esc/au, 
Per la fusta dc la burca 
que fa olor de bosc sagrat 
i sap d'esma Ics dreceres 
i els camins de llibertat : 
Catalunya, pàtria nostra, 
etc, 
Pels tlos rems que al batre a l'aigua 
hi fan una lliússor 
corn ducs ales de plata 
que degotcssin claror: 
CatalunYIl, pàtria nostra, 
etc. 
Pel Mestral que infla la ¡Iela 
que is ralè del mateix Déu 
i se'ns endlfll te"" enfora 
que ens vol lliures corn ens féu 
Catalunya, pàtria nostra, 
vola com ulla nuu, 
tens el cel que et fa de sostre 
massa ample per sl eSc/ill/, 

REV.ISTA DE LA 
P.llElUSA 

.. "U"fU'" 

Gent d'ara, de Granoll ers, (23 set.), 
signat Ivon, es refereix a les. alterna
tives que sofreixen els moviments po
lítics nacionali stes, Diu Que la realit
zació de l'ideal, imminent adés, tot 
d'una es presen ta com a cosa inasso
lible, palrimoni d'un grup selecte in
tegrat per hòmens d'esperit s ubtils, 

Si cns fiXCIll, Ilcrò, l'n aClue~lch I>Ugl'5 
¡ h;lixc~, n'urem Cllm, ni l'ideal mim'a. ni 
COIU els hQme~ qUI" exp('ri1l1el1tel1 ~OiK ell 
aIlOlllrll;lr-~e l1acioll;lli5te~, .. ~ senl('1I {k· 
siJ.Illsiollah n CX;¡It;II~, I h :!lxl, penlu," l'I 
nacion;¡li'lI1(' eom idea, 5('mpn' é~ d ma
leix: i perquè l'home tHltiOl\a!i~ta és in.tl .. 

tcrabk 

Potser és oporlú d'observar que 
aquestes altemative~, objectivamet 
reals, són degudes en part a què el 
moviment ha estat fins ara una "polf-

tica nacionalista" sense ésser ben bé 
un moviment nacional. 

El problema cal.al.;i. com a Ilrohkma na· 
dunali~la ([Ut es, nomé~ I)()t minv¡or ,n ac
tuaci", no cn sentiment. lk- catalanislu 
c.ada dia n'hi haurà mes i c.ada dia menys 
Ilorues, I quants mls catalanbtl'~ hi h"urà 
dintre Cat;llul1ya, llIés anticatabni~h:, f()
ra d'cita, per 1,,~ rSOn('ll (jue n'curd'Il1I-.. c 
dc la tradició històrica de llur 1)(0111(' de 
llur n;;\a¡;p g('Iminan\('n\ domina(TOra: 110 

vnkn :tvi"llir-se al fiU<' concclltucn un ~
ruartrramcnt nacional. I justament la se
va ;nlokr!mcia, filla d'una ¡diu~incràti;1 

qUi". ds fa únics. difer{'nls dels altn's, es 
ci (IU(' facilita una depur;ici6 d'acci6 ¡ler 
parI nostra i Ull augml'nt diari {!(' c;it;lla~ 

ni,tt~. T és innegable qu~', ci tel ([Ul' IU) 
ens concediran, I,er ('.xl'mplc l'lli dd 110S

trI' idil/ma, cosa tan natu;al ¡ humana 
farà (11Ie catalans (JUC, raueu cncara ;Ivlli 
ah,_lrets per llurs negvci~, mclaJ.1itzab uns, 
ignorants altres, \'indrà un dia <Iue vuldrall 
ò,,-r huns catalal1', 

Per a això ca l que aquell es alterna
tives no e~ repeteixin i que aquell a 
polltica esdevingui irreductiblement 
nacionalista, Un moviment naciona l no 
admet dilacions, L'estol de patriotes 
mobililzats ha d'ésser cada dia més 
crescut fins 1\ comprendre tots els cata
lans aptes per llur inteJ.ligència i per 
llur volun tat per a servir la caUSa de 
la ll ibertat de la naci6, ACCtó CATALA
NA que no és un partit sino un lligam 
de patriotes, parteix precistlment del 
fet que aquelles alternatives nouen 
més In causa de Catalunya que no pas 
lA beneficien i que cal dur e l neguit 
patriòtic a totS els ordres i a 1015 els 
estaments, fins a l'assadollam en I defi
nitiu, Aleshores com creu el distin
git col-lega nacionalista 

Serà tot d pais (Iue al crit de I Cata
lunja.1 vlaul;lrà la cara. a l'enemic ('I qual 
de hOIl ~rat o per hlrça ,-haura. de fer 
(;irfl'C ~Ine. davallt de Déu, tan Iloble és 
un de gran, com Ull de :>tic, 

L'(tcfc ,f,' Jfubl 

El Dia, de Terrassa (4 octubre), res
cenciona la conferència que En Ven
tura Gassol, d'ACCió CATALANA, donll 
a RuM amb motiu de la inauguració 
dels cursos d'aritmèlica i de geografia 
que es donaren a la Jovenlllt naciona
lista d'aquella vi la. En Gas~l, segons 
el Dia , digué que la intensitat de l 'es
perit patriòtic que ha portat la rorma
ci6 d'ACCIÓ CATALANA és unR flama que 
tot ho encén, No és pas un parti t ans 
una unió de patriotes, 
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!\ Santa Coloma. al Vendrell arreu e~ 

\CU e] nostre pal! una dtJ~ió pef(juè arrcu 
els homes e!i perúonen eh greuges i ks 
faltes ¡ s'apJc:-gucn tots per a trehallar 
junts per ]'alliberammt d,- la tcrrll. perquè 
tenim consdèl1cia pròllia, perquè sallem 
que la Pàtria dels catalans no es altra que 
Catalunya. 

Remarcà després la deixadesa de 
l'ensenyament en català i féu una re
ferència a Polònia en el qual país els 
exèrcits que la conquistaren s'havien 
imposat el deure d'extenninar la llen
gua polonesa, convençuts que desapa
reguda la llengua desaparexeria la 
nació. 

Emperò. mentrestant. els ]¡atriotes polone
sos treballaven. els mestres eX¡llica\'cn 
la histQria de la pàtria i ¡¡,'-fiaven ~n ¡¡ur 
llengua; l'I, \'1'115, a la llar, cantaven ron
dalles en polone~; le,; mare~ ensenyaven la 
parla polonesa a lluu infants: la. llengua 
polon('sa regna\'a cu tota la vida de relació 
i a\'ui és una pàtria rediviva la Polònia. 

Després de retreure uns fets bíblics, 
digué que calia estar tothora gelosos 
de la parla i que calia considerar un 
enemic aquell qui no la voldrà apren
dre. 

Es refereix a la darrera vegada que 
vingué el Rei a Barcelona i a la des
cortesia que tingué el cap del govern 
per la nostra parla. Diu que no està 
pas d'acord amb els que anaren a fer 
acatament als representants de l'Es
tat opressor i menys af1:1b els que no 
tingueren la gosadia de protestar del 
greuge que !iíinferí a la nostra parla. 

Diserta extensament sobre l'origen i 
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faaímU dt 11 [obtrl. 
_eo"ff.ènd. A. Rovira ¡ VirgilI> 

fronteres del català 'i detalla una muo 
nió d'universitats estrangeres. on n'hi 
ha càtedra contrastant amb l'oposició 
sistemàtica dels governs opressors que 
ni tan sols no la volen deixar ensenyar 
a les escoles de Catalunya, 

Perquè tenen por: tenell por quan vcuen 
que en Ics óbft~ litcr!\.ries catalanes hi 
sura sempre llit e'lleril dc revolta i hi nia 
sempre un crit da Pàtria i ai.;o¡:; per c.;o¡:cm
pIc Quan han sentit ~ Jo mato h01l1es!"
")0 mato llops l'', poden haver pen~at (IUC 
hi ha hom("~ pobles i que hi ha Ilollles llops. 

Quan passem un estat de melangia eer~ 

q\lem la companyia d'un amic i ens eOlllu
niqucm [Icr mitjà de la parla. perquè en 
la parla hi haveu llosat l'ànima i ales· 
hores és l[Uan us sentiu allih('rats de 1'('~',Jt 

decaient del \"o~lrc esperit. 
Quan la gran gunra, la Ilarallla cà"ida 

d'En I)·.\nunzio fnu Ja què encoman.1. la 
frisança de la guerra. a aquell pohle frUt 
se sentia inclinat a 1<1 P:1U. 

Després de fer notar el mal enorme 
que es fa als. infants catalans per miljà 
de la imposició a les crides d'una llen· 
gua estrangera, aHudí les dones con
currents estimulam-les perquè anessiu 
n l'avantguar-da del moviment na
cional. 

Acaba el Dia, de Terrassa, retraient 
els mots del patriota ardent qUe féu el 
resum de l'acte dient que: 
a la classe de Geografia de Cat1JUf!Y~ 

s'ensenyarien cls límits de la parla '-.Ia
lana e resseguirien eSl'iriu¡almcnt t!s 
monuments històrics dú !'antignr, i 5'('n
senyarien les vtritablcs fronler~.; ,Ie (a
talonya. 
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1 ell la d'aritmètica també s'hi farà tasca 
,,"n profitos:l [er Catalunya, d:>llc. ~¡¡beut 

e: n;[ lar \)() Ir.m calcular fi' 'ml'!; eh 
"I y~, els 111 ,< .'. els dics i ICS hclte. :'.e 
fI" falten I er a la cul1ljl!ela LllhLcra{ii 
d (ataluny I. 

"Sellll" 
La revista mensual que sota aquest 

nom surt a Palamós, en els seus ,nú
meros de juliol i agost dedica delicada 
atenció a la nostrn obra i s'hi adhe
reix. 

.. El p.criÒdk que a[lareix per manifestar 
J;¡ idealitat d'ACCIÓ C ... T ... I. ... NA. a la qu.1.l 
nosaltres estem adherits, es distingeix per 
la seva pulcritud. El ddeusar purameul 
idees en mig de la maquin;\ria política d'in_ 
leresso~ ¿s 1111 a[lOstoJat. 

"Els primers escrits i les primeres pa
raltlts cic la 1I0'-a acci6 produeixen un 
grat socntiment. Tothom n'estava cansat de 
creure que el Ilorlar representants polítie~ 

a Madrid era l'èxit del nacioua!isme veient 
com ...... iem que la corrupció d'd('ccions 
augmentava el nombre d'electors ... euals i 
que els pactes amb dei.;o¡:clI de partits au {o
lIami.rlcs no donaven cap aventatge." 

Accró CATAL.ANA recollirà la simpa
tia general perquè només mira l'àni
ma de Catalunya. Amb beUa objec
tivitat el nostre ideari respOn a la reat 
situació de la idea i del sentiment de 
pàtria entre catalans. 

Aixi, Accl6 O'TM. ... N¡\ no S~:1t c~crúpui~ 

de manifestar (Iue el naciona1ism~ 110 té 
pas la vida que molts prodan1cn, silH) llUC 
la tasca princi¡lal per a la ~omecl.'dó de 
la llibertat radica en catillall1!z¡)r el~ c«h
Jans; no amb una llei fictícia d';¡mor a la 

SENY. 
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Pàtria (llit t'Is I~rm~t al viurr ('n l'O 
balanci 1>olitic, fent discur.tOs catalantlCOS 
a semblança del, ant¡c~ conacllcn immor
tals j COllllJOrtar i fins avalar lles mostres 
d't"5panyolisllle tn la nostra urbs. 

Tots els patriotes han sentit la dia-
1111. Els catalans àvids d'a ll iberar la 
Pàtria s'han aixecat a la una al primer 
senyal. 

A tos ~b naCtona!i~tu f!1s arriba al fons 
drl cor el toc de ca,"!)ana nova quI': h 
el de la sin«:ritat, (IUC t'$ t'I de l'apostolat. 
Rau l'tspt'rança tn 11'$ joventuts. Que 
aqueixes joventuts que troben a cada llU 
I(' ~ ufanoses instituciOns de la cultura 
nostrada i els gTans movim<'nts patriòtic. 
IlTClIentin arreu !lur nac;ona1ismt íntegrt. 

Que ell i llur cala lanital radical per
mel in obi rar l'hora del nostre triomf 
com a immediat. 

FONTS 

~ DO(J U JJIENTS 

L,o,.U"",it~(f,c;6(lel f e ;:d .smc 
R e(/fument ,Ie d;lJe ;}Jlin(f 

DI .. Uf MIL/ClA FBlXISTA 

I.-El partit feixisla ~5 5<'mpre Ulla mi~ 

licia. 

.l.-La militia feixista ICst! al sen'ci de 
Déu i de la Pàtria italiana i prUla ci 5t'
giient jurament: "En nom de Diu i 
d'Itàlia , (':11 nOIl1 dI! 1015 els caiguIs IH~r 

la ¡¡:rand('Q d'ltalia, JUT dI" cOllsagrar1111c 
tOl i ¡>er 5('ml)re a l bé d'Itàlia", 

J.-I_1. uva formació soldadcsca es apte 
IICT a donar a Itàlia una nova virilitat mas_ 
ciC' i llU a llançar ds fonam('nls de for
midable" jturquiu damunt Ics (Iual. el 
Partit !elldeix fi afiançar els destins de 
Ja nació. 

".-l'] Soldat feixista ha de" ~crv¡r Itàlia 
amb puresa, I)r('~ ]'U\>crit d'un misticisme 
profund, sostingut per una fc ferma, do~ 
IIlina! Iler una ~'oluntal inAtxible, menys_ 
I)r('~nt ~i:d l'oportunitat i la prudl:nci~ 

com la vilcs~, decidit a 5acrifici com el fi 
de la seva fe, convençut del l)eS d'un te
rrible apostolat I)('r a salvar la gran marc 
camIÍ i donar-¡'i força i IlUrcosa, 

S,-EI aoldat fcixi~ta només coneix: 
dcourcs, L'únic dret é. el de complir amb 
t'I deure i gaudir-sc'u. 

6.-Cap o subordinat ha d'obeir humil
ment i manar amb força. L'obediència I)er 
a a(,Juesta milicia voluntàri .. ha d'hler 

(t'DO, obsol.lo, rn;flflOso nns a 1a rrn!. 
alta de' Ics jcorarquies, al Cap supft'm i a la 
Direcció del Partit. 

,.,-EI aoldat fcoixista té la seva moral, 
La moral cOlnlÍ, la dt' la 1Iar familiar, 

la dcol casino ¡M.JIitk, la de l'entitat .acial 
1)!Ï¡,m.;ltica., afacctada, dt' malla ampla, 110 

servcoix PC'r al soldat fcoixi.ta.. L'honor és 
!~r a ells, «'ili pe:r als cavallco" anlles, 
un. lici que tendeix, Kn.$C mai Ilth>yer 10, 

el cim de la perfecció, 5Cf1se limiu, tant si 
cau en l'trror de ¡'e.xck, prepotent, iC~'Cfa., 

dt' justicia. abloluta, COIn al ddora. It'mpre 
l)er ~re de les lleis escntu i formals. 

8.-1. 'honor absolut é. llei de ditc.iplina 
pe:r la n.ilicia ft'ixista i ve titulat ultra 
pe:h orgues polítics, pels cap. de }es jerar_ 
quiu. 

9,-La milícia feixista repcll.cix el. im .. 
PUrt els indignes i t'ls tr..idors. 

lo.-Es impur qui, tot i seguint les lleis 
de la disciplina, no observa els com':lI\a
mentt dcol Feixisme, els ignora, no els 
posa en obra, o hi manca; té qualsevulla 
deficil:ncia de caràcter; 110 afronta, cara 
a cara, ptr tots els mitjans ('is enemic, 
interns d"ltàha. ull per ull, dent ptr dC1\t, 
mà pcr mà, ptu ptr peti, mi~ria J)Cf" mi
~ria, re"cor per rcncor, ferida per ferida; 
conserva qualsevulla deficil:ncia de fe, 
qual!evol e5ceptisme, qualsevol dubte qllan 
una acció militar està C1\ cun. 

Il.-Es illd(qtlf aquell qui: 
Se ¡ubslrcu de ICI lleis €k la diKiplina 

o al recontixement de lel jerarquIes amb 
l'ació o amb l'omissió, 

Contrasta ['aplicació delJ mana.lllel1U del 
Feixisme, tendint amb coneixença a ata
car-IOl o a dcni¡rar-Ios; 

viola les litis de !"honor entès ell el 
sentit més rígid; 

no d na provcos de coratge davant qual" 
stvol C!1emic designat pels caps; 

manca al deure de 1:1 nu! ... estreta soli
daritat amb els comp.any. de fe tn tota 
contingència makrial i moral. 

Il,-Es Imidor aquell IIui: 
ofèn de qualSt'vol manera, amb I[ual

sevol mitjà lCl esquadres de la milícia 
feixista; 

sembra la desconfiança amb els caps i 
crea o tendeix a crear la desuni6; 

exec\lta o incita a executar mo.,iments 
facciosos a J'illlerior dt !cI esqllalfres, en· 
tre esqu;tdra i csqu;tdra, entre sokh,ts de 
fila, entre centlÍrie5, entre eohorts i le
gions; 

cxC'C'Uta o indta a t'xcclrtar divisions CII_ 

tre la milícia feixi-ta i els polítics direc· 
tori i re~ponsables; 

executa abanl, durant o dell(lri. de ks 
accioni de frualstvol gUIA, obrel de de
rrotisme deprimint la fe del. altres; 

urdei,. de qual.ttvol manera que ~¡ 
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intriguts danyoses a Itàlia o al Feixisme 
$t'gons parer del, orlltCs re5pOl1!¡ablet; 

surt o te separa de la millóa feixista 
pcr a donar vida al defora a organismCl 
no rtOOf1egutl pel Partit 

5Ort" de la milícia ftixista la deni.llra 
la difama o àdhuc en milUl J't.:r.:i,tè:nda; 

vK>ta, pe:r qualiCvol raó i vincle un IC'.~ 

eTel qllt li ha eltat confiat pels seus su
I~rio,. o ig"uall; 

manca al jurament ftocist .. , 

Il,-EI. imputat. d'jmpureA ~n JU

dkats : 
pds comandants de Legió, d'acord amb 

la Federaci6 provincial, si el mancament 
interessa fini a la centúria; 

pels Inspecton de Zona scntit el pa
rer i d'acord amb els comandants de Le. 
gió i amb la Federació provincial i amb 
els dele.llatl regionals, li d mancamenl in
teretla fini a la cohort. 

pd Comanament General, sentit el pa
rer dels Insporctors de Zona i d'acord amb 
la Direcci6 del Partit, .i el manCl.ment in
ttressa fin i a la l..t'giÓ o més Legions. 

14,-EII imputats d'indignitat o de traï. 
ció senn sempre judicats per una Comi5-
116 en la qual ~r;;' repruenlat, ultra .,1, 
or,ues polítics competents, el Comanament 
general que sentiri el parer dels Insp«_ 
tors de Zona i aqueu tl dels comandants 
de Legi6 interessats. 

1S--EIs ¡",,, .. rs .ofriran diVt'rsel penes 
arribant nlll a l'expul.ib; el. illJigllfS se~ 

ran expulnt.; ds lroidors IOfriran ultra 
l'upubi6 le. aallcionl més ¡reus. 

t6,-La miliÓI ftixiata ntà catretllMnt 
subordinada als orfl:UC'J poHtkl del P.r
tit tin¡:ut el degut comlltc: del valor de le. 
jerarquies. 

Aquesta però no l'ha de eoruiderar el 
braç del Partit sinó una unitat inescindi
bit e$Sent així que tot feixista bó Wl JOI~ 

dat de la idea sense distinci6 ¡ el fei,.i ... 
me enter h milícia, tota ... in1aci6 d'aquelt 
fonamental principi h traid6. 

16, bis.-Tot ·I)firnp~ o ·camisa nc
'fa ~ ha d'ntar provcrt d\m diu;ntiu de 
le(tenari especial, uhra d del Partit ( .... ~ 
gons el model dipolitat a la Direcci6 del 
l'a.rtit), 

DELS MIUTANTS 

¡,.,-Tots el. inscrit. .1 Partit vmn. 
obligats I obeir a In se.,es up«ials lleis 
d'honor i a la disciplinI militsr de la mi
Iicia feixitta, rígidamellt fundad41 JObre les 
jerarquies. -- --t8,-La millcia feixi.ta e.tà integrada 
l)er .. prír\«l)' ~, o .. camise. n<'Irel", i de 
.. triari.", o reeer.,t'1 a la manera de ls 
n¡¡¡¡da romana. 

19,-Eb prínce!l' o camises ne¡rCI (lue 
coo.JtitUlCII les prÍDlCf"CI companyies ddt 
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exercit, romans són per al Feixisme els 
combatents d'acció mes ,-¡va, més ardits. 

2O.-li:ls triaris o re5t.TVf!5. que consti
tueixen Ja milicj¡\ ]lCSada, el nen'i dels 
ufrciu. rOtniln~, SOll la reserva del Fei~ 

xisme, els que: guanlm lC!¡ espatllt~ als 
combato:nh, eb ancians, la força ()(llen! i 
(fadent d .. les rera-guardes, el nenil espi
ritual de-la- milícia fci ... ista de la qual hom 
forma Ilarl per cdat o per condicions CSi 

pedals. 
lils triarli no estant exempts d'ob,eir 

les lleis militars del Feixisme i les sc\':cs je~ 
r.an¡\.Iies. 

21.-E1s ,IrÏlH;Cps o camises negreS vé
nCIl obligats a vestir l'uniforme, a les or~ 

dres dels caps i segons ks prescripcions 
de les instruccions per J'orgauització i ci 
funcionament de le~ Legions que en 'regula 
l'ús. 

Els triaris o rcst-n'cs nu tenen l'obliga
ció ni el dret de l'unifilrme sah'ant espe
cials diSllo~icinns diclade~ a la ~e\'a hora 
pd Com¡malJ\cnt general. 

:ll.-La dec:isió sobre l'assignació de 
pnncellS O de tr¡aris no ês lliure de l'ar-"l 
bitri del ·fei;.d~ta. el liu<ll, en inseríureTs al 
Feix, m.anife$.tarà els seu~ desigs í serà 
ilSsigl\al legalment a run o a t'altre cos, 
a runa o a l'altra unitat. La dec:isió seci 
presa pels comanuanls de Legió d'acord 
amb el~ directors del lOtix, escoltat er pa
rer de res inferiors autoritats Jcr~rqu¡ ... 
ques ¡l\lc~tssadC5 a la milícia feixista ¡ 
tcnint comllte de les especials condicions 
dd feixista. La 110 acctptat::ió pcr part del 
feixista ue la dccbió I)resa d [ara per 
a(IUe~t sol fet indigne. 

2J.-La mllicia feixista (IUC troba. les se
vts normes disciplinàries en alJ.ut::SI re
glament, ha tractat en les "illstrucciOllS per 
l'organitzadó i hmciOllament de Ics Lc
giuns", el seu el1ltuadrilme11t. 

Dr: L/iS JERARQUIES 

24.-Els caps del feixisme, militars i 
polítics, tenen sohre seu ci pes ue Ics mes 
grans re~pon,abilitats. Qui \'ull;Ui consti
tuir avui le5 IlQves itrarquies IMl:r la Ità
lia de demJ. ha de ]losseir el lempttamenl 
d'un cabdill de ni .. aga feudal. la voluntat 
d'un dOll1inàdor, l'ends que aixeca onades 
d'amor d'un apò5tol, el cor gran com Ità· 
lia.. Abans I¡ue dt fe, de for~a, de passió, 
ha d'ésser mestre de sacrifi~i. 

ls.-El cap (¡uan més alt és tllés ha d'en
senyar amb l'exemple. Té l'I dret i el dcu
ré d'usar amb els suhordinat¡-fa 1orça: 
Aquest deure no podrà absoldrc's mai si 
no sap fer néixer l'amor ('ntoru seu, per .... 
què només ralll\}r gcncra el sacrifici. 

:lÓ.-I;J cap ha u'exigir la meS dura dis
ciplina ali subordinau i éSSer a la vegada 
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llrofum.fament di,eiplinat '\[ancanl a a
quests. deurc$ e:;devé impur. 

27.-EI call no ha de dcfu¡.;-ir la re 
1'0Ilsahj1itat, ans fer-se'n profundament c .. -
rre<:; davaul dçls 5UI'criors seus. 11\ d, 
resp()I1dre 5I;:mj,re dcl~ scu~ ~uh .. rdithlt~. 

28.-5i un Exèrcit no coml.la.t, la tes· 
ponsabilitat é~ tota del C¡¡P. ~i una (':.;t·\.. ... 
dició mimar sigui de la furça (IIIC Si;;:'li, 

'manca. de Ilualsevol manera als 5CU, (1<.'11-
re.> dis~ip~inaris indi\idnalment O .;ullee· 
tivam~llt la n':~llon.sabilit¡¡t és (O[¡l d(!is 
ca]lS IIbans que dds subúrdinats. Si l!l'a 
milkia ."oluII(¡\ria 110 11;';\;\ !lcrfedamo,Jt 
("mluadr¡\l!a cOl1s\ituei;>< el pitjor dels m .. h 
si h", ê~ .. esdevé apta, com fou sempre C1) 

el Feixisme .per Ics COS\'s 1l1~~ gran,. El 
cap (jue manca a aque~ta tradÍ<;ió csue\'é 

, impur. 

$).-Totcs Ics campan)'(§ i tot 1"esde
venidor d'Itàlia estan funamentats en les 
jerarquies .. 

Els jerarques que amhiciunen, ~o¡'¡idten 

: o accep.ten una tasca ]'t'r a la realitlació 
de: la Itual els mallea força, pure~a O ca~ 
pacital, e~de\"en' 1\ iI,diYIJCs. 

ao:--.Les jerarquies, UIliI vegada forma
des. com a"ui ho .són CII ci feixbme, su~ 

,bre 1'a~cendellt conquistat amb 1"cxelll])le 
. i amb la prova evident donada als subordi
nats d!,'ls sa.crirlcis acomplerls a la gran 
guerra i <en la segona contra rCl1emic in~ 

tern, deuen ]JeT ell~ IImtcixo.':l ll1il1l!cllir-~e 

CII llur merit i renovar-,;e. 
EI5 ca]l~ s6!1 escollits i designats a les 

unitats de la milícia feixista Iler la ierar
I¡uia superior, sentit el p,ITo;T de Ics auto_ 
ritau llolítit¡u~s segolls le~ dÏsIJosiciuTlS fi
xades per Ics "in~tru(.'cions ]ler l'organit_ 
zaci6 i el fUllci,)!lamcnt (Ie les Legions". 
Tota disposició contrària. és abrOg;t(I<l. 

JI.-F.Is calIS pulitics. siguin Ilrínceps (o 
~a..miscs negres) o triaris (reserv('s) tenell 
ple dret a l'uniformI:. 

J2.-.\t¡\Iest~ pOrtl.'11 ('Is distintius dcs
crits a les M {n .• titm:-ions per l'nr¡,¡:aui\¡¡;ació 
de Ics It'gions" i tenell drt'l al ~alut i als 
honors segolls Iu equi])ar;lciulh als graus 
lIue s'hi a~<;enyalen. Reunint a la vega.la 
cà.rrccs cÍ\'i!s ¡ militars han de portar ocis 
distintius militars. 

JJ.-Lcs eamist'5 negres han de recordar 
<¡ue tot el Feixbme és milícia i que, per 
tant, toloS els caps ~ón caps militars. 

J,4.-Durant lçs accions 11 les modifica
cions militars ('Is ealu civils no teMIl co~ 
manament. Correspondrà als comanamcn\S 
militars ierAnJ\licamellt superiors dc dc
signar~los el lloc. 

2.5.-L'e$cala jeràrquica és assignada 
Ullieament pels dectes trall~t::rits i per a 
n:gular les in!erpe!acions ]lOlitico-militars. 
Resta ferm ell IJrindpi ço que és dit a 
rar!. 16 respecte la sobirania. absenta •• de 
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rautoritat politica, tingut ci compte dl' 
gut de Ics ierarquie, i ci cara.ctcr de 1111-

lieia dd Feixismc entès. 

J .. -L'csc¡da jeràn¡llica és la ~egiicllt. 

GTIIII mili/uT: Comandanls gellcrab 
In~]lect<.>rs gencrab de Zon" Cònwls 
Coma.nament de C .. hort _.- Coman:unent de 
Centúria - Comanamcnt de ~ranlpu!. 

GTUu. /,olillr cqlli/'<lrvt: Cap del Partit -
Se~retari politic gl'neral - ;\lemhn'S de la 
Direcció dd Partit - \ïce-5ecretaris ge1 
IICTills - S~cretari general aUTll¡ni~tratill 

- Delegats tc¡¡:iuuals - Ditllltats. 
Secretaris provincials i m"m]¡res dcls di~ 

r~ctoris provincials -Secretari de Feix 
amb mü ~c 500 inserit& i mCl11l,re~ dels 
rcspcctius directoris - Secretaris ue Feix 
entre 2{JO i sno inscrits i membres ucl,; 
respectius directoris Secretaris de Feix 
filiS a 200 ill~crils membrcs dch reSpet
tiu~ directoris. 

DE. L'UN/FOI<.ll11. 

J7,-Ll'S instruccions pn l'organització 
ci funcionament dc. Ic, Legions Ilre~

criuen les f'ormh de l"unifotll\e, Ics in
signies de (omanament i rús dels dis
tintitl!, La cami~a llegr::! tindroi. t,er ~elJl 

pre la seva gIÒri., i la scva hÍ>hJria. 

J8.-Qui vesteix la camisa lIegra e~tA 

mes ohligat que ning(t :t Ulla actitud co~ 

rrecta i Ilohle scg()u~ l'esp·erit i 1., lletra 
d'¡¡qnc,1 reglanl{l1!. Qui dóna ('NJcetack~ 

trbtos, ."estint la camisa lI('gra ha d'esser 
pcr to.\~ els mitjall'; r~c1amat illllll(·diata
l1Ient ¡¡{'r ;\1 com¡llimell! (lcI dcme pels al~ 
tres "princcps" o ¡tels superion. 

.W,-~o és lIermi:s l"al!usar de l'ús dc 
I\miformc. 1~ls divenu~ com3naments ie
i:\rquics vénen ohli¡,rat, a n·gular .• ne l'cm
pku per als casos cn ljuÏ: PUKui (!s,er Íltil, 
(1ignamel1t ]lort .. d.¡ amb honor i <Ieftn~ada 
amb valor. Qui n'abu,a es ~<.>Ilsiuerat 1111-

P/IT. 

40.-Qui no defensa l'uniforme i eb dis~ 
tintius a costa dda \·ida és indigne dc dur
Iqs. L'uniforme contiuua la tradil'ió dels 
ardits de gncrra. 

..¡t.-L·uniforme ha ¡['ésser tim amb al~ 

tivesa i amb :1mor. Amb ell i pn ell 
cauen els nostres morts. Qui no ci res
]lecta. ... cl t.e brut i en des.,rdre o ci 1I0rta 
amb neglig~n~ia, és indigna de dur-Iu, 

DE L1~S .1IANIF!~ST.1CIO;\'S 

PU/JLlQUI:S 

4z.-Cap 111alliíe~taci6 eol-kctiv;\ de príu_ 
ceps o camises nl'gres no pot é,~('r re<llit_ 
úl.da. stl1SC; l'acord e.ltlre. els com~lta!l"\tuts 

militars i Ics autoritat~ polítiqne~ feixi.
,~. 

4J,-Per als acords que c¡¡ldr:'! prendre 
per l"aplicació dI.' rarl. precedent ell 1;0 que 
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t" rcftn'ix :lo ks int,'rf,'f(oIl(J<!J ('I1lr(' ks 
;mtoCII;11 l'"hl;W i milit,lr~ \,;¡kn 1('5 
nnrm~, (1!I;ult! fn t'1~ .rli,I ... 1-' i q. fe 
lalit a 1< punicions. \illi Ics mallifesl:t.
n"ns ,C'"an <lC\'idi,\,' Ill,'n nt~(" C'~lrkja

In('nl a I... nnrll1{'1 q~ ,1n.1Itaran per a 
,"OI' "r\";¡r la 111':-5 ... Ii'!.1 fu~ió ,'l1lre el~ di
\('r~ro, dtl1lrn¡t (IU (mili" n il1di~~oiu~ 

hl"mOII ,,1 FI'i"i !ll(', 

.f-\. J .('\ l1<>rm , 1'\ r ,,"I l'aralks. ptr ;11, 
hum.n jrr:lrI¡uic (",,1-1. ("titu. I,rr al ,al uI, 
.,,·r a la furrn;l("i<1 .11- I.a LI"I{inl1~ i ([(oh 
(jru¡ls ,I\- l'''¡liou, I I;ut 1'(>nlillJ1lllk~ a le~ 

·ln~lnl."("i"n~ ¡)t'r ;1 ]'Of¡pl1;llaçió i tl fUIl

u"It;lnwnl de h', r ·'1:i"l1S" 

.¡"~. Fn I"ta 111ani!ntacib 11:1 ,!,j"t'r 
malltin~ut Ilt'r I"I~, ~"Ia la rnpon'ahi1ital 
dd~ CII' m11 al"litu.! IaI \1\1(' ¡Iunl ;¡ Iol 
I Oli dlll:ld~ la itll11reui,¡ ,¡.. It"lIir ,'li [a 
milll"ia f. ixi.ta la l'rinwra lI:u:¡nrÍl"in d, la 
!IOa i,' •. 

~r. I.,. ",11I1S( IIt'1(r\', h:'ln fI donar 
la l'fO\"a ,';ula ,,¡:~,I,L 'In, r l,rr5('nl;¡ran l'11 
l"it li,". (!'f ~r ('('1t1 JÓn l,I m ~ I.ura i 10 

alta f .. ro; •• l,atri ,liCI eI'hali.I LI. 'IU" mai 
nu r!'<"1.I.U ,1 r s i lI' L11nflr c;lIla elia l''-'r 
la Pàtria. 

47. l'Ol d, "nlr, r"~I' liu. \"ta manifl' -
lafi':' d. 11';\II'I(I:"'a n ,11 ,¡,·r.·u~ d'inlt'rnso' 
Ilrinl~ n',Llít ada l'fr .. ami ,'t I1I'1{rcs M'd, 
n," i,l('r .. 1.1 tr,wiú i ra lig,"[;I f"~"cli\;1 

n' 111 li il\lli\iflnalrthr11 ,'''111 :\ IaI. l'u n'S 

l",mlril!! proUlll '111,· \l,t, d~ "II's i l'I aK"l1t~ 

prinri¡,;¡¡_ , 

J<lòCOlfl'l \'SI'S , [IISTl.\T1l'S 

n'l/o \'ON 

. l~, ,EI.~ f. ix; li' 'llit" jl;.rtifulaTnlL'!lt 
s'h;wr;¡n " lIt'n~alal ,'Il l, :¡n'iolls amh ac' 
IU (I,' \,¡l .. r r,a!iU ... I~ amh I"LT,' a d é, 
('"nn di<!;1 ('''III " I jlt"< i.1\ ,li tiuriÍ) la 111,' 
d.III:1 III \óll"r (¡¡'Ci t.I " la Ilrnmn.tt(, Im· 

""'fl,..I;)" 

~'J.- 1..1 II,,'d.1I1.1 al \' •• Inr f,i"i,ta 1'01 

" orr ,I", ,r, ,l'art.: I l "d, l'T''LLI\' l ,k r,'n· 
funy i la f"rnLI (' \ólhl,rt;¡ 1',1 ("mana
m"nl ~\"1" rat, Iraf(,nl alllh 1,1 t!lrn'flú dtl 
l'arti!. 

"'I. L.a llil{;¡ra una lIaç.,da \l'rmdl amh 

el .. , Til~ I~ 'rir"lor~, 

$1, I.u l,r"I'" ItS l'l"r r ,!l-\"('l1idor "<e, 
r:!II irte, Ill'r '1I1al~'\nl ;LLltorit:Lt J10lítica 
fi <llililar Í('i"i-r;1 i c"nfirn1;l.k. !1l'r 10'1', 

I,,~ aLLt"rilal~ jl'f;"¡f1IUiql1fS 1H>lili,¡ul"' i mi, 
Ii\;¡r~ upl'ri, rl liu~ ;\ I" S\<"Tl"Iaria """11' 
ral p,'r la Dir,·rri{. drl l';lrll1. 

5.1. S'lhrt, ],-1 l.r"III,,\(:I ¡Itr fl"rn1l1J1('n 

'1"5 :11 \<I\or jmli,iI in.1!,('~ahkL1H·nt, l1\'r ma-, 

jnria <I.' ""I, • I lrilll11\'iTat dd C0111ana, 
nlt'lll ~l"ner;¡l. 

5.1. l.t"s nI"ti\'Mimh ,'ran l'\'('ntnahn~nl 
I1nhli,";¡d<t,..èl1 ci full d'vrdrc ò\:1 Comana· 
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meni g('neral, rrpmduid s en I, ordrl'l tkl 

tlia fins al Comanam,'nl de LI"Rió, de manc 
ra (¡ue SUcuin Ikf¡idcs l,er InIs cl~ prhlctl)~ 

li tamise, "t1Ire ... 

.54,- Po<.ltn "Ser tUlIC ... lidf:s m.'d'I1J~s al 
\"alor imm",Jia.t:Lmcnt I,d. ('"flmanamel1" 
lZenl'rah o "l'I c,1.p dd Parlit. 

55. I s prnmucit>L1!i imnwdiat(,s li ('ap~ ".l' 'I""tlr~ n (';,pi lt1;mil'''!~ I",d,'n ,,,,"'r 
('( IlCl,di,]." I ... h C"man;unrnU d" !.elliÓ li 

!,\;'I~ ,ÚI,,'~ior .•. J.e~ ,]..t~ comandants d,' 
CenlLlria' 1",1, Imp('çtOh d,' Zona, 

I.{" pr('1IlocinTu ser;Ln ,l"1llj1fl' l1otifiça·, 

de~ al C\lmananlt'L1t ~cL1t'ml. 

.srI. I.a prnt11'Ki<i imn1l'tli;tla a t"mnan I 
dant d ... C.,horl I n I(rólm 111('., ('ln""I, é" 
,,·t11!1r~ (kridi(\a ,'11 d Cnl11;LI1amell1 ~n('-' 

ra!. ~rL11il el I,af"r dr I('~ ;ulloritat~ jrrll.r. ¡ 

ljui'ILL,·~ inleTlnl'dÍt'<,' I 

5i.- \Is Ít'i"i'h'~ ItuI durant 1t- acri"n~ ¡ 
" per la f,' f. I"i 1:1, haK11l ('''IaI rl'fil~ d~ I 
l'S (' .. un,dit "·"ru .. r- l' :.tmh Ull di limin ('S

" iaI d,' irritla, I 

SR. FI di tintin d,· {¡'rida (' 1;1 ¡"rmall 
l'er \111 ga[", t', d, tr. nl\lIa Yfmwlla d~ 5 
mill. l'<,r S ("m. '11ft' •• ~:i. ,hna ,r.n<n,,,,,I_! 

t11nll a I ... mànqr.a dreta dI': la eamlsa nl'

"". 
S').- Per la t1a"<M' dr I('s feridl'S que It~ 

'I.<'n drrl al di .... intiu o per duignar Iu 
mUlilarinus valtn les t11ateiXl!'S normt~ e$~ 
tahlerles pl'r ah UriU o nfutilat. de gu('~ 
,,~ 

6t¡.-·EI (omanam,'nt general. eseoh.adu 
¡Ci. anloritals jeràrgiQues inferior¡ inte~ 

r('s_acln, judica illal)('~ablem('lIt sobr~ In 
"dcn¡;¡ndcs I,,'r a la conce~sió de distintIU' 
de mUlilació O ferida. 

nJSPOSIC!O TRANSITORI." 

(>1,---l..es di-'po5icíon5 estahkrh~. fil cI 
pn"'{'nl n'glament (,ntren en vigur du de 
I" data de la SC\'<l puhliució al l'o/>oro flï
M/III. (} ¡ 

T"rrf P~l1ice, 17 setemhr(', ¡<,IU. , 
Pd Ct>!nana11lent general e;Sf/,. H,ulfJ 

f),·t, (·¡'i. -1:III¡/i,1 dI' 110'1<1.-/1(11" ¡Io/

". 
Pn ];¡ Direc"" dd Partil lIúh,'le lli ..... 

r/ll. 

"1 ) O<"t"b,~, 19H. 

NO rl ' I b 'AJlI 

/l '''c,,,;,,,;IH 

Amb aque~t número comencem In re
producció en fncsími l de Ics publica
cions nacionalistcs catnlanes. Tots els 
periòdics catalans, qualsevulga que si- I 
gui llur matis polftic, mentre sigui cab- i 

dalment nacionali5ta, honoraran aques'l 
ta "an tologia" de la premsa patriòtica. I 
Creiem que els nostres amics aJl:rairan • 
ci presenl esForç. 

A {¡( I ";Nbal 

La Unió ;urfdica cata lana projecta 
celebrar en aquesta ciutat un acte pú. 
blic de protesta contra el jutge de pri
mera instància. 

L'anunci d'aquest acte ha despertAt 
gran entusiM'me, csperanl.se que hi 
assistirà nombrós públic i represen ta
cions dels partits, L'acte tindrà gran 
ressonància. 

Aquest míting tindrà lloc e l pròxim 
diumenge, din IS, fi les quatre de In 
tarda. Hi prendran part els senyors 
Martl Esteve, Lluis Jover, Ma~só y Ll o
renç i a ltres d'Accró CATALANA, 

Els organitzadors reben Ildhesions de 
tot Catalunya. 

/ .;, Ht'flOII " .1" plet, ('OIU'II " '(l1 

tl· .... cc;6 ctll"I"",," 

S'està treballant en l'organització dt'l 
segon gran Aplec d'Acció catalana . 

Es celebrarà, probablement el darrer 
-diumenge del mes que som. ' 

A primeries del vinent novembre, tin_ 
drà lloc a Rubí una diada d'afirmaci¡j 
natioyalista, a la qual collaboren i han 
promès assistir les diverses agrupacions 
catafanistes del Vallès. 

A SitgeN 

Organilzat per la Joventu t Naciona
lista de Sitges, es donara al teatre del 
Pnu d'aquella I,ila Iln cicle de confer'n. 
cies, a càrrec, entre altres, dels senyors 
Malluel Massó i Llorenç, Marlí Esteve, 
J. V, Foix, J, Marie¡ de Sagarra i Josep 
Carbonell, d'ACCIó CATALANA, 

La primera que tindrà lloc el 19 del 
corrent, la donarà el regidor senyor 
Marli Esteve, desenrotllan t el tema L'o_ 
bra cu lt ural de l'Ajun tament de Barce
lona. 
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~NFOB]UACIO 

A GALIQA 

El HUCiou,tdi811U 
Michel Ventura tramet aquestes noies 

sobrf' el moviment galleg.uisla: 

D'un quant de temps ençà, s6n forces 

diver!iof'l les manifestacions de vida i desen. 

rotlla ment que van tenint els ideals na~ 

cionaJistes, en di fuents indrets de la te

rra !allega. 
Gallcia, llarg tt.wps ensopida, sota el 

jou del més ignomioiós caciquisme, aixe, 

ca ~ I cap. es deixonda, i demana un lloc 

ni el concert dels pobles civiliu.ats, i el 

,2udimenl de la llibertat per al seu de

lt!uQtllament polític, econòmic i cultl1ra!. 

A la fundació de les M IrtnlJlIdcuJts da 

Fala", han seguit diversos actes de pro

pa¡-anda n¡¡donatista a Lugo, Corunya, 
),[ondariz, etc. j s'han fundat societats ga

lleguistes i publicacions importants qUe són 

honor de les lletres gal1eaues. Podem es~ 

qw:nl.a:r, entn: altres. la revista .. Esflldios 

gal/egQS", de Madrid, fundada pel fer .. 

vent nacionalista N'Aureli Ribalta; la re1 

vista ~ Vida gallfga" de Vigo; el setma_ 

nari polític i literar i "A NON Ttl'l'a" de 

Crun}'a; la revista "Nos" de Ourens, fun., 

dada pel profes!lOr En Vicent! Risci, i ara, 
darrerament, Ja publicació liter~ria jl.lustra

da .. A/borada:', de Pontevedra., fun 

dada pel jove poeta pontevedrís En .r ,-,an 

Vidal i Martínez, i en la qual coi-labora 

tot el bo i millor de la inte].lectualitat ga~ 

llega. 

Els volums d'" Alvorada" publicats fins 

ara., són els següents: 

1. "O Cabaleiro do Salli-Grial", l)oema 
de R. Cabani1las. 

Il. wCami1lalllt.r" i "AmclIlt.rrtr'" (Con-
10 e lenda) de Lousada Oiegues. 

III. "Ma/insc" (conto) de Amado Car~ 

ba'I<> 
IV. "Os sll~tr-homts~ (novela) de Lean

dre Carré, 

Es notable m i re tols un número extra" 

ordinar i dedicat a sant Jaume, patró de 

Galícia, en el qual número hi ha Ireballs 

rubkrts d'uperit patriòtic, i d'un pujat to 

nacionalis ta. 

Perquè es vegi la valentia que anima 

la dita publicació galleguista. n:produim 

l'article editor ial del número extraordillari, 
Diu així: 

.. No dia de holte, grande dia de ra~a e 

da terra de Ga.el, ALBOR<\OA ore/CI espollar 

encol do vaJeroso chan debruzado ainda n'un 

$Ono de xestación, cal un aturuxo baril e 

xurdio, as verbas garimosas dos artis tas 

devanceiros da nosa indej)endentll. 

Xesto, cal o dos ant\¡os cabaleiros an

dante, que dc.nantes do eslrondo da loita, 

oferecían o curazón a sua amada, é este 

dos soldados da SANTA CAUSo\.. 

Xa o hourizonte carregado e trehoante 

comenza a Imtregar. 

Dia chegarà en qu'a lempestade estale. 

Estonce nas mans que hoxe mallcxan as 

prumas, centilcaràn cal vingadores raios 

as fouces 1iberladoras. T o Siñor Sant-Iago 

cabalgarà de novo en son de guerra ... " 

Desitgem a la nova publicaci6 W Albora

da" força sort i pròspera vida, perquè 

inRueixi en el desvetllament i desenrotlla .. 

ment del mQvitnent nacionalista gallcg. 

A FRANÇA 

Els 'tulc;m'tf,listcs 

Un grup de palriotes ens adreça aqllesta 

nota per la seva IlUblieació, 

"En comellÇar d'actuar. aquest «rup sc~ 

paratista, en la ciutat cap d'una de [es na

cions que durant la gran guerra, més ha 

lluitat per la defensa de la lliure deter .. 

mirmció dels pobles oprim.its, fervorosa

ment ens ad reoem amb aquest manifest, a 

tots els vers patriotes escampats a r reu del 

món i especialment a les nostres joventllts, 

portant .... os les nOltres ànsies de llibertat 

l'abraçada de germans de raça. 

Estem en moments úllies en la H istòria 

del món, en {Juè tots els antics I)[ets nacio

nal istes van Iiquidant-:!ie victoriosament ell 

favor d'aquells pobles que més vitalment 

han sabut demostrar davant tota l'Huma

ni tat, els iacrificis de què han estat capa~ 

ços, per fer triomfar llur causa. 

La Pàtria es troba avui en un momem 

decisiu. Com toU els moviments nac ionalis~ 

tes, el nost re ha passat tamhé per les seves 

diferenles fases abans d'arriba r a la for .. 

mació pima de la seva personalitat. Així 

com \'aifrU3. dels rius va a la mar, després 

de despertar amb el seu remoreig totes les 

af raus i recoJsades de la terra que e[ bre

çola i el nodreix, l'ideal nacionaUsta, com 

el riu, ha despertat també amb el remoreig 
de [a seva marxa ascendent, Iu r i~s a.tlor .. 
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mides de les seves encontrades. La Pit ria 

ha anal aix'Ccant intemamenl l'edifici ferm 

de la seva personalitat, i la plasmació del 

nostre ideal ha esdevingut un fet; estclII, 

doncs, en la fase decisiva de Ics efectivi ~ 

tats, i la lIiç6 dels germans d'esclavatge 

d'ahir és un mirall on tota la joventut ha 

d'emmirallar-,sc per arribar a la consecució 

del nostre ideal. 

1-Ia arribat l'hora que les joven.tuts es cap., 

tinguin del valor que tenen llurs actes: no 

és dient "jo es frtlJa/lu" que s'arriba a la 

fita somniada, sinó que és amh la paraula 

"Irrbul/I'm" {rue en l'esforç de tots, ens 

serà degudament comr)ensal.. 

El nostre Iloble, que reivimEca la seva 

personalitat, no és conegut per la massa 

d'opini6 mundial: només els it1leJ.lectl1als 

estudiosos d'alguns paisos els ha cridat 

l'atenció les nostres característiques com a 

poble ... Irlanda., l'Egi1)te, l'Illdia. no ens 

demostren ben Ilalpahlen"W.'nl corn es fan 

conèixer tls pobles oprimiu?. 

Í!s amb sacrificis que els fills ofereixen 

a la Pàtria., ([ue aquesta arriba a ésser co

neguda i admirada; no és amb callts d'es

clavatge que 1'01)ini6 mOl1dial ofS fixarà en 

nosaltres, sinó que és contestant com es 

mereixen als llostres opressors, a' les pro~ 

vocacions, a [el lleves iglloll1illioses que 

ens fan de les nostres joventuts, per a les 

seves disbauxes criminals. Tenim deutes 

de s:tllg que havell1 de saldar; la Història 

ens recorda a cada moment ço <[ue aquesta 

dominació ens costa: la sang dels nostres 

màrtirs vessada per la defensa de Ics llOS

tres llibertats \10 ha d'ésser oblidada, i si 

Ull vel d'oblit hi poséssim, la seva rojor ens 

pujaria al rostre com Ull estigma. 

JOVENTUTS: Preparem-.n03 pd als 

màxill1s sacrificis i crid.em tots a l'unisò 

amb tota l'ànima el mot de rebe\.li6 "fil 
n'hi ha prou". 

,. III ll'hi !!CI prou" vol dir no reconèixer 

cap llei que 110 siguin les emanades I)er 

tEslal lliure, la rebdlió complerta a les lIe_ 

vcs que cns fa l'estaI opressor, i a cada 

greuge, contestar com ho fan tots el¡ IlO" 

bles que volen ésser [[iures. 

Acabem amb les mateixes significatives 

paraules del K'ran Patrici "vosollres omb 
llosa/Ires. Nosa/Ires al VOl/re cos/at, I 101J 

i per Iol per lo //iber/at de fa "oeiú. 

París, Agost 1922, 
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