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A~1n EL OOB ENOJ';;S 

Aquest recobrament del sentit de Pà

tria catalana, aquest neguit desvetllat 

en els millors d'adquirir la plenitud de 

Catalunya, renova en molts de catalans 

allunyats any!> ha del rengles militants 

del catalanisme, la seva fe en els des-

tins de la Nació. 

Aquelles joventuts de vint anys, de 

trenta anys enrera qui havien encès 

llur cor 8mb la flama divina de ¡'amor 

a Catalunya; aqueUs ancians qui ha-

~ 

anècdotes que llegim, ens permeten de 

assegurar que les cendres no eren del 

cor, sino que el cobrien: sota la pols 

freda. un batec càHid persisteix i [a 

flama morta espera només el buf pro

pici per cremar novament i propagar-se. 

Amb el cor encès tal com el de les an_ 

tigues jovenluts en juramenlar-se da

vant la imatge de la Pàtria per a 

exalçar-la i alliberar-la, les més nove-

vien viscut el naixement de la ide'a de lles joventuts d'avui es juramenten, 

Pàtria cntre nO~llltres, han passat du- Amb el cor encès les joventuts que fo

rant alguns anys la més dolorosa de les ren, el ancians que ens encomnnaven 

crisis: la de l'amor perdut, la de l'amor llur ideal sagrat, renoven davant aque· 

que no pren, la de la Flama que es re- lla mateixa imatge el jurament incom

torça damunt seu en giragonces inútils, plert sacrilègicament per la traïció de 

perquè l'ambient no és "combustible". alguns, la perfídia de molts i la dessí

L'amor a Catalunya, inicial, els som- dia de tots. 

mis d'adolescència, bells en llur mag- Amb el cor encès. veterans i mi

nífica idealitat, exemplars en llur ge- nyons, enquadrats en la disciplina que 

nerós desprendiment, dugueren a els serà imposada per qui, com a més 

aquells qui n'havien estat posseïts a digne assenyalarà la Pàtria, l'exèrcit 

aquell estat letàrgic que segueix a un dels patriotes catalans avançarà, au

pesombre dolorós_ gust, pel camí de la victòria. Flama en-

Tota una generació de cinquanta tre flames, cor entre cors, cada català 

anys, sacrificada en el seu daler més 

noble: tota una idealitat feta parracs i 

hissada dalt d'una canya per aviar co

loms. Cincuanta anys de cremltr per 

Catalunya, tanmRteix ni les cendres 

resten per ventar. I, amb tot, certs fets 

que avui veiem, casos individuals 

dirfeu viscuts, gestes que ens conten, 

encendrà el seu en l'amor de tots. I 

quan el cor de la Pàtria serà una suma 

de tots els cors catalans, i la voluntat 

de la Pàtria serà integr'ada de la volun

tat de tots: qui gosarl'l oposar-se a la 

força temible d'un geni nacional que, 

en la plenitud d'un diví recobrament 

reclamarà la seva llibertat? 

I Pel" la recatnlnltit-
I •• 1 1 I z(tCU) ~ e 8 COglt011l8 

I Per alguns s'ha intentat, intermitent· 

I 
ment i amb no gaire eficàcia, retornar 
els cognoms catalans a llur puresa pri
mitiva. Hi ha qui, pel seu compte, ha 
donat al seu cognom propi la grafia co-

I
· rresponent. Hi ha qui, corrector de cata. 

là, de publieacions del país, ha estès la 
seva tasca als cognoms que li venien so

~ ta ploma, donant-los llur expressió 
exacta. Tot això, molt lloable, quasi no 
ha estat percebut per la generalitat dels 
catalans_ Molts d'ells, de cognom cata
lanissim, continuen escrivint-lo mala
ment, tot i essent patriotes integres i ac. 
tuant correctament com a tals en tots 
els afers de Ja vida civil. Només una 
minoria exígua ha rectificat la grafia 
falsa del seu cognom. depurant-lo i re
tornant-li el bell caient original que tot 
~ovint havia perdut només en el tras
pàs d'una generació. 

No fa pas molt temps que un patrio
ta eminent escrivl un article parlant de 
la recatalanitzaci6 dels cognoms. Érem, 
però, en uns dies de catalanisme teò
ric; gairebé s'havia convingut tàcita
ment que l'ideal catalanis.ta res no le
nia que veure amb la seva realització 
pràctica, i que les reveries sentimentals 
d'un patriota català no s'havien de mou
re per res de la categoria de somnis .. , 
Una cosa era l'ideal català i l'altra ... la 
política; una cosa era la lIengu&. cata
lana i l'altra .. la política; una cosa 
era la bandera nacional i l'altra ... la 
política; una cosa era llibertat de Ca
talunya i l'altra .. la política; una cosa 
era la mateixa Catalunya, real i tangi
ble, i l'altra ... la política. Davant del 
fúlgid ideal dels patriotes purs, que 
semblava alçar-se imponent com la mar 
en revolta, al política bastí una diga in
franquejable. 

Sembla que el catalanisme s'ha en
dinsat pel viarany de les realitzacions. 
Estimar la llengua, des d'ara, no vol 
dir lloar-la sin6, molt simplement, 
usar-la. Exultar la bandera, no vol dir 
dedicar un poema, sina plantar-la allà 
on pertoca, immediatamente, elevant-la 
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a la categoria de les altres banderes na
cionals dignes, i a damunt de les in
dignes. Voler la llibertat de Catalunya 
no vol dir tan sols concórrer a un mí
ting i anar a votar, sinó preparar-se 
per totes les eventualitats. Estimar Ca
talunya. en aquests moments actuals, 
vol dir posseir-la ... 

Per a tot això s'ha dit que calia no 
menysprear res i s'ha estimulat la ca
ça de la "minúcia" i l'esperit de "Irat de 
guilla", L'afany de catalanització ha 
d'obsessionar el patriota del matí al 
vespre. El nacionalista català ha d'es
devenir un passeU de la ideR de Pàtria, 
i ha de viure en el diví frisar de qui ha 
atès aquesta comunió. D'acf que es pro. 
paguin totes les formes de la catal anil
zaci6 i que hom curi de no oblidar cap 
dels aspectes del sentiment de pàtria. 
Però ... 

¿ I els cognoms? 
Car, jo m'indigne per exemple, que 

hi hagi una "província" a la meva Pà
tria i un governador representant del 
Poder menyspreat en aquesta "provín
cia" i permet en canvi, que el meu pro
pí cognom sigui una "provfncia" amb 
un "governador", en forma de ñ, per 
exemple, absolut i tira. Jo aborresc la 
premsa que no és netament catalana i 
mantinc un cognom--o cognoms !--mes
tissos. Jo all,uny els meus fills de tot 
contacte patriòticament impur, i jo ma
teix els traspàs un cognom contagiat. Jo 
he catalanitzat l'establiment, l'entitat de 
la barriada a la qual pertany, la Junta 
benèfica de la qual só tresorer, el vilat
ge on estiuege, l'església de la qual 
só parroquià. He fomentat la sardana, 
he constituït una delegació de la "Pro
tectora ". he repartit fulles patriòtiques, 
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he cantat milers i milers de vegades 
"Els Segadors", tinc un trenc a la tes
ta d'una llisada policiaca ... però no he 

I. atinat amb el cognom ... 
Potser Catalunya serà lliure. i no hi 

haurà sino autoritats catalanes, escoles 
catalanes, premsa catalana ... i de l'es
clavitud passada encara en quedarà un 
senyal esquifit, però significatiu: el 
meu cognom miserable ... 

Heu's. ací doncs una tasca immedia
ta: retornar el nom de cadascú a la 
seva puritat inicial. Abans de donar un 
pas més a prop dels altres, curar de la 
meva indumentària. Abans de sortir de 
casa rentar-me la cara. 4ixò és, des d'a
ra, abans d'emprende cap més activi
tat catalanilzadora, higienitzar-me el 
nom que em distingeix d'aquest i d'a
quell ... Es el mi1Jor exemple per ofe
rir als altres. Una ñ canviada per una 
ny, una s per una doble ss, una a per 
una e, valen tan com un assalt de trin
xera. 

L ... 1. S O J.A. 

Es en una barriada flamant de la 
ciutat. Cap a mig matí un planta-car
tells, carregat amb l'escala, el pot de 
les pastes amb el pinzetl, i un plec de 
paper caragolat sota el braç, avença, tot 
fumant la seva pipa, per un carreró en
tre jardins. Tomba la cantonada, obira 
una façana temptadora, vaciHa un igs-
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tant, i, al cap i a ta fi es decideix. Pot a 
terra, escala decantada, cartell estès al 
revés, pinzellada amunt i avall, enfila 
l'escala, plaf! cop ve, cop va de ras
pall L. llestos. Cap a la recerca d'una 
altra façana apte. 

Davant el cartell plantat dos vailets, 
un jovenet i una dona tota vella que 
pregunta què diu ... Fet insignificant, 
diari, vulgar. Però .. 

Després del primer cartell plantat, 
verd, antipàtic, de pèssim gust, a l'altra 
cantonada propera, i després de la ma
teixa operació del planta-cartells, ro
man fixat un paper groc, més antipàtic 
encara, i, més enllà, un de vermell ... 

Els dos vailets i el jovenet seguei
xen intrigats J'empestifada; la legenda 
dels cartells, tanmateix anunciant la 
mateixa cosa, deu ésser a cadascun de 
ells distint. 

Cap-al-tard, vagant-nos, ens havem 
aturat a llegir-los. Davant un d'ells, el 
minyó i els vailets del matí operaven 
singularment. En adonar-se de nosal
tres s'han esquivl\t ràpidament. Lle
gim. 

Si fa no fa, venien a dir això, enca
ra que en espanyol, val a dir-ho. 

L'un 

"Contra els estaments, si us plau, 

l'obrer sobretotJ que reclama la ciuta

danitzaci6 dels seus components: La 

Sopa". 
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L'altre: 

"COntra els calalans patriotes que 
reclamen el reconeixement de llurs 
drels: La Sopa". 

--
Un terç: 

"Contra els periodistes honorables 
que passen l/ur vida entre el treball i 

la família i a favor dels seus "coUe· 
glies" que se la passen entre el Con
solat j el prostíbul: La Sopa". 

--
Un altre: 

"Coutra el bon ciutadà que exerceix 
un càrrec públic amb la simple integri

tat d'un català de raça: La Sopa". 

Encara: 

"Cordra Catalunya, que lluita amb 
tal/ta d'insolència COllira la púrria fo
rastera que li. corromp fànima: La 

Sopa". 

No podem respondre de l'autentici
tat immediata d'aquesta redacció. La 
cosa històrica, és que el mot Sopa era 
imprès damunt una tira postissa, mal 
enganxada per la rapidesa del pl'oce
diment per tapar el mot autèntic del 
cartell que la nostra tafanerta desco
bri i que ,sospitàrem que corresponia 
al del butlletí portaveu d'algún Institut 
de Sords-muts, 

Fet i fet, el jovent d'avui puja amb 
tot el bon humor i amb toda la gosadia 
que calia desitjar, que cal estimular ... 

RE VISTA DE LA 

PBE~ISA 
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" PilI ria" 110 ha estat adherida a cap 
partit naóonalbla organitzat. !\i ell manté. 
dins cJ~ rengles de la Llíga regionalista. 
ni de l'Unió catalani,ta, ni (l't\cció catala
na, ni de cap altra organiuació política 
del naciOl1alisme c .. talà. Formen la redac .. 
ció d'aquest periòdic uns qml11ts joves na
óonali,(es (jue, ((lt i servant cadascú l'iniC .. 
gritat de ses particl1lars conviccions, coJ.la
boren esfor<;adament en una mateixa em
presa patriòtica". 

Explica que l'article de N'Albert 
Sans, comentat per nosaltres, DO pot 
considerar-se com a expressió de l pen. 
sament del redactors del confrare: 

Dins !l's pràcti(jues que regeixen la vida 
de nostrt' setmanari, d fet d'jnS('rir un ar~ 
tide firmat pel sel1 alltor no rcvcl¡¡, ni molt 
meny~, conformitats amb les seves apre
ciacion~, En conSN¡üência, la redacci6 "0 

('s féu pns sc\'cs k" afirmacions i concep-
t~'s de l' .. rticle de rAI[,ert Sans. I1n hen
volgut cul-l¡¡borador que sovint ens ha ajn .. 
d¡¡t e1\ IlO~lrcs la~{ll1eS ", 

Ac'aba "Pàtria" el seu aclariment 
amb les següents ratlles: 

l fetcs a(jl1estes hrcus cOI1.~i(kraci01l6, 
sols ellS re~I¡1 dir ((U(, l'empresa de Cata
!tmya <udins, de catalanització, ¡)er la Clual 
brega lan estrelluament AccIó CATAI.ANA, 

mereix no sols el nostre rcspccte, siuó la 
més viva simpatia", 

Ens felicitem d'haver donar ll oc, amb 
la nostra aJ.!usió, a les nobles manifes
tacions de "Pàtria", que és un dels més 
vibrants i interessants periòdics de la 
nostra terra i que des de la seva fun· 
dació llegim assíduament. 

NOTICIARI 

E l 1$(>lloU flruu " ~ IJJI(!c (' fJultu'ctfl" lZ'.iÍcc;,í c lIfuluulI 

El 29 octubre, tindrà lloc a la catala- de la gloriosa ensenya de la Patria, En 

níssima ciutat de Balaguer, el segon 

gran aplec comarcal d'ACC!Ó CATALANA 
al qual ens referíem en el nostre mime
ro anterior. Segons les noves que pos
seïm, hi ha molt d'entusiasme a la 
comarca per a concórrer a la vella ca· 
pital del comtat d'Urgell, i renovar-hi 
llur adhesió a la causa de la indepen

dència de la Pàtria. 
AI número vinent donarem íntegre 

el programa dels actes que se celebra

ran amb motiu d'aquest gran aplec. Per 

J.-M." de Sagarra parlarà als patriotes 

d'aqueixa vila històrica en nom d'Ac
CIÓ CATALANA. 

LA PROTESTA DE LA BISBAL 

La premsa diària catalana· no pas 
la premSIl mestissll sostinguda pels ca
talans inconscients,-ha ressenyat la 
commoció de tot La Bi5bal davant l'ar
bitrària suspensió, per part de les au

toritats espanyoles, de l'acte anunciat 
endavant podem dir que els més impor- per la tarde delIS. Tanmateix, però, la 

tants seran un mrting que tindrà lloc protesta es féu. Els patriotes bisbalencs 
a dos quarts de tres de la tarda i en el unàniment, palesaren ll ur indignació, 
qual prendrAn part oradors assenya- La representació barcelonina era as
lats de la nostra organització patriòti- senyalada. Les comissions comarcals i 
ca i la col~ocació d'una làpida al castell les adhesions de tot Catalunya, nom· 
que serà al vespre, I, com és de supo- broses i importants, ACC!ó CATALANA hi 
sar, a diverses hores del dia hi haurà estigué representada, entre altres dis-

Uu (f{,/(,,.¡,ue ut ¡"lt' ''C IoJ1<IlUIf joioses ballades de fardanes i altres be
lIes manifestacions de cata.lanitat, 

tingits companys, pel conseller de la 
ciutat senyor Duran-Reynals, el qual 

parlà en termes decissius i signà, junta
ment amb els organitzadors de la 

U. J. e" el telegrama de protesta adre
ça t al ministre de governació espanyol. 

El nostre benvolgut confrare va
llenc "Pàtria", contestant a una al,lusió 
que li fou dirigida en un dels darrers A SANT JOAN DE LES ABADESSES 
números del nostre periòdic, precisa la 
seva situació dins el moviment pa- Diumcnge, 22 octubre, amb motiu 
triòtic català: del solemne hissament al Casal català La protesta de La Bisbal continua ... 
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FO N T S ~ DO CUJUENTS 

L'iiJeaLi.Jflze SillJl Fein 

A Our Boys, periòdic que publiquen 
els Germans de les b..:oles cristianes 
d'Irlanda, de Valera escrivr el 27 de 
setembre de 1921: 

Els consells que el vostre redactor en 
UI) m'ha pregat de dQllar~\"()S aei, estimats 
infants, nois i noies. ~Ón. tll tinc cons
ciència, superHu" Só.. fills d'una nobk 
raÇa i d'una \'clla nació. \spireu. per va-
~aJtrcs mateixos a moslrar-V05·~n dignes. 
lIcrcus de l'amor i dd sacritici, descen
dents de gencraci(Jl1e; consagrades al ser
vei de [a veritat i do.:! dn:l. de Déu i de 
t'humanitat, purificaa prr la passió so
ferta i ennohlits pe, llur paciència, hi ha 
cn Y!)~altrcs, hereditaris. dretura. justícia 
i noblesa. Només havem de respondre al 
que la vostra consciència us dicti d'ele
vat,-us cal nomes d'e:;<lcn'lIir millors tal
ment com ella us dil::ta ardcntment-i no 
lilldrru frctura de cap altre consell o as
piració, 

.\'0 IU oea/rlcrr/eN (lUlb ci ,l<!lIJui, Treba
lleN llurament per a fer Jrls vlIstrcs som
uis rllla rralitat, Els SIHllllis qUi' ,,() s'('.T
f>ri'S!rn ffWi en 'Mb/l's (Jccia/I,r SOli t'aus i 
blli/s. 

:1'<<) espereu !las t'SSeT grans, Si esprreu, 
I(,s ocasions Illés hrllcs i avill'e1l!S. ('n pre
sentar-se, no us trobaran a pUIlt. L'n Te
renci Mac Swiuey 110 es fa pas en un tras
bals ~óbtat, sinó en la normalitat di¡'¡ria. 
fidel a una regla ba~ada en la eonvicció, 
a un ideal COIIS1<lI1t111('11t pre~rnt a J'cs[)I>I 
rit i constantment (k.sitjat. 

L'ns anys <lbans dl' 1'('~I)ro\"am('nt qUi' 

l'c.'~pera\-a a la presó de Brb:ton. )'lac 
Swincy escrivia, ..,n eIs ,eus Pri"cipis dt 
fo /fincr/al: - La prova. única, és la prova 
de la coratgia, la prova de la noblesa i és 
aquella <¡ue (¡[erei);: la ~'jcl,)ri.a mes segura 
i mes gran. Per tal com un hnme Ml' arnlCS 
no pot resistir una multitud. un sor exèrcit 
no pot pas \·ènttr legions incomptables, 
perú 1015 els exèrcits dc tots els impt'ris de 
la terra no tenell prou [l-O<I('r per a fer do
hlegar una. anima dreta", 

lleu'! ací amb quina fI.' i: mort, Xo sigué 
~rú tan ~ols a Brixtoll (IUe li fou fidel, 
L'ha viscut en la seva vida quotidiana fms 
cn les més petites c('se!. i l'habitud de viu
re- tothora d'aquesta ¡;:ui_a ha ret possible 
la $oCva fi grandiosa a Brixt<l!l. Sigueu 
hrl.'~ats, generosos, ficId5 d'allò que vosal
tres esteu COIl\'elu;ut~ qlle é~ just. I\pten~ 
gueu a mirar cara a cara i a sQl;lenir ~ la 
pfova imica '.. Sigueu herois i heroines 
d'ençà d'avui, i més tard sereu la glòria 
dc.' la nació, l'"l deure de la qual !5 de mos
Irar al món el poder de la bellesa moral. 

I heu's aci, d'altra part, què cosa es
crivia, a darreries del desembre pas
sat, un partidari de la lluita a ultrança: 

("al <"¡UI.' ohrem 5egOnS les nostres mire., 
que 11<) s6n pas Ics \'"01'trcs, franceso~. Ers 
fram:es("Is no us preneu [r!anda ~er¡osa

n~u1t, amb el mà..."im de seriositat: vctaquf I 
Per Fra't~a, eIs idallde50s són UllS mi~c
rabIes. uns pobre! pcla.canyes. un accident 
damunt la terra, mentre que per a nosal
tres, per a. mi, al menys .. , .\pal Ricu-'Vos
cn pn cnd¡¡\'¡¡nl, ¡¡nueu-vos del vostre 
menyspreu fnm:ès per tot anò que ilO es 
del vostre pab, jo u, donaré motius l}t·r a 
riure, 

En aquest 111')I11<:nt sofresc de rorgull 
ferit. Com é~ això? Jo tenia la ¡{lea-una 
idea a ]!ttnt d'e,;¡:lcv..,nir tina il-lusió pl.'rdu
da-<¡uc Irlanda, la nostra Irlanda, podria 
mostrar tipu, Sll¡~riors a qu,'1.1-~e-'vulla 

cosa <jue ~igui, Quan parl!.'u de la vostra 
França i de la St"'a glòria. (jU;Ul un altre 
canta\·a "])"'\Itsdlland ¡¡her alles". o \jue Ull 

altre encara celehrava el .. Bull dog hrCCl.l" 
jo smudia d·una tranquil,l¡tat inco11lfTtlwihle, 
jo no enveja,·a res a ningú, No solament 
espera\·a, ~inó quc creia soecrelameul que 
Ull l)iek :'Iulkahy, com Ull Pearse. un ~Ia(' 

Dumott, I1n fo\evin Harry, iria més lluny 
àdhuc CJI1C el 50ldat ¡lk1l1any, àdhuc que 
el pelut [rances. [Joncs IJé I 11·hi que han 
romàs cttrts, No en tinc prou amb {tUl.' Utl 

Diek /l1:tlcahy hagi merescut tanl'c·S de ci~ 

lacions com el l11é~ ,'alent dels vostTl'S: i 
d'això t;\mpoc 1111 en té prou Irlanda. per 
tal com li cal mé,. Irlanda frelura més. 

Tinc l'abs,,luta convicció quc la sola i 
única manera de pre\·aldre ês de poder 
aguantar. IImn ha trobat., el 5ill11 1'ein ha 
trobat afJU~5la malll·TOI !llassa costosa. ~'es_ 
tcm eshalclh: n'e~telll decehut..; som inin
fcJ.ligihl\'s i ho surn perqut! teniem una 
111(')lt alta idea del rWlstr.: p:tís i del Sinn 
Fcin. 

Si. Vt;rallll'nt, Irlanda aTa hi l:.s, I.'n rc
lació amb el ~el1 adversari, en un rSlat 
d'inferioritat ..,11 qui' mai 110 c~tiglle Frau.' 
ça re~rHx:te el seu. En aquC.>t cas, el remei 
és d'exigir mês, SÚn, lileralment, mer.lve
!les i SUjler_-h<l1llenS que 1.'1105 cal. 

Ja sé qu.." rn dir ai xi>. no e:>tic en el te
rn:ny dc la politiça, Irlanda, pen'>, mai no 
hi ha estat. J.i'~ nacions oprimidcs numé~ 
han de parlar de ju.,tiçia, 

Es una sort poder posseir testimonis 
tan directes i tan complerts. Amb ells, 

hom comprèn com Irlanda ha pogut és
ser temptada de fer un bell cop de fo
llia abans que aturar-se en el benestar 
d'una realitat més modesta. Els irl!n
desos no eoneebeixen la pàtria exacta-
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ment con un francès. Per un francès, 
la pàtria és, gairebé sempre, l'expressió 
històrica d'una ànima, i d'una gran 
ànima; però és també, un feix de for
ces, un sindicat d'interessos, un afer del 
qual se viu, del qual se'n ressent els 
alls i baixos. No se'n separa el reeixi
ment pràctic de l'altre, ans se sent el 
deure de treballar per a acréixer, no 
lan sols la riquesa o el poder nacionar, 
sino també la grandesa espiritual. 

Per als irlandesos, la pàtria, com si 
fos despullada de la seva substància ma_ 
terial, és una persona moral per a qui 
les grandeses de la carn no són res. 
L'expansió britànica, l'ascensió alema
nya, no els engeloseix. Irlanda s'asse
nyala com a fi per a atènyer, i per a 
l'obtenció del qual daleix, el produir 
incomparables tipus d'humanitat. El 
seu gran deure és, com havem copiat 
"de mostrar al món, el poder de la be
llesa moral". Per tal com, Axem-nos-hi, 
la bellesa moral és a la vegada,poder; 
i "si tots els exèrcits de tOlS els imperis 
de la terra no tenen poder pera fer do
blegar una ànima dreta", si la força ce. 
dirà sempre davant l'esperit, Irlanda, 
posseint l'un, es pot passar d'envejar 
l'altre, I com vencerà l'esperit? Pel 
martiri: "La sola i única manera de 
vèncer és aguantar'. Generacions en
leres han estat "purificades per la pas
sió soferta i ennoblides per llur pacièn
cia". 

Mac Swiney, moribund, repeteix: 
"Aquell qui venç no és pas aquell qui 
ra, ans aquell qui més sap de sofrir". 

Mac Swiney! Figura d'acf avant em
blemàtica, que, refusant de cedir da
vant la força aclaparadora, s'ha aferrat 
inflexiblement a la mort. Una testa fre
da i lògica podrà veure en Swiney una 
víctima, heroica i pura, però al cap i a 
la fi una víctima i un vençut. Els irlan
desos, realment i sense frases, hi veuen 
un vencedor, el més gran, ci més inne- . 
gable dels vencedors. Swiney provà la 
seva superioritat en el món invisible, i 
el món que verament existeix no és pas 
el dels sentits, és l'atre. 

Així es comprèn com per aquests hò
mens, les grandeses de la carn, no són 
res, ni la riquesa ni el poder, ni àdhuc, 
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en el sentit trivial del mot, l'èxit. L'nu
tor de la lletra esmentada deia un dia 
amb aquella molsosa platxeria anglesa 
que és la befa, per desdeny, del vulgar 
sentit comú: "lt is beHcr to be all ill
teresting fai/urc than a sl1cessful bQre". 
D'aquesta indiferència per l'éxit en 
sorgeix un perill: el del renunciament 
a l'esforç. Aquest poderós idealisme 
poètic, estret en la vida real i batent 
d'ales entre els ferres de la gàbia, fcn
dirà infaHiblement a evadir-se cap el 
VIlSI, infinit espai que obre la imagina

ció deslliurada i per ventura, no eS dig
narà retornar-ne mai més. De Valera 
veié el perill; voldria tenir-ne compte. 
"No us acontenteu pas del somni! Tre
balleu durament per a fer dels vostres 
somnis una realitat! Els somnis que 
mai no s'expressen en nobles accions 
són vans i buits r' Però aquell que els 
proposa com a exemple, és Mac Swi
ney; allò que els proposa com a fi, és 
l'heroisme en si, àdhuc sense conclusió 
pràctica, és "el gran deure de mostrar 
nI món el poder de la bellesa moml", 
àdhuc sense victòriA. positivA., sense 
guany franc i net; també per a ell, fins 
i tot convidant a l'acció, l'esperit domi_ 
nA. sobre la carn, com a bon irlandès. 

A aquesta manera de sentir, gairebé 
unica al món, en tot cas d'aquesta gui
sa, hi deu haver rA.ons històriques si 
hom pot riscar-hi hipòtesis: influèn
cie& de la religió cristiana, del celtis
me i de seculars derrotes. Dels tros fac-
10rs, cadascun d'ells, després d'hA.ver 
estat efecte, esdevé causa. La tendèn
cia idealista, des,denyosa de la terra, 
destinava els celtes a la derrota; i in
versament, la continuïtat dels dalta
baixos, interdint-los tota esperança de 
revenja ací a la ten'u, els repe1lia de 
mica en mica al cel. Es pot suposar i 
tot, que com més injustament el destí 
pesava damunt seu i bandejava l'ànima 
indòmita, allà dalt, més absolutament, 
en aquest món ideal on, una vegada re
fugiada, res no trobava que li limités 
l'imperi, l'ànima formulava la seva pro
testa. En aquest sentit l'extremisme ir
landès s,eria fill de la desesperança; i 
com, d'altra part, en els afers reals, ca
da cop s'hi trobava màs desplassat, el 
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desastre s'agravava i l'anorreament era 
absolut. L'espiritualitat del celta i la 
tristesa del vassall s'amaraven amb de
lícies d'una religió tota feta d'amor. 
d'encant i de pietat, era amb elles 
abans que clles no l'haguessin après, el 
consell diví: "El meu reialme no és 
d'aquest món", i un cristianisme mati~ 
sat afeblia les energies de revenja, les 
inclinava al renunciament, al menys en 
els actes i a la resignació. Així, reper
cutint, multiplicant-se' l'una 11 l'altra, 
la religió, la raça i la dolorosa història 
exilaven el celta a les altituds del món 
intdligible, on la seva impotència s'a
conhortava amb el seu poder absolut. 

La ¡I1CtllJ/prCIlJlÜ al/gle.Ja 

No cal pas dir que aquests senti
ments són d'una complexitat absoluta 
impermeable al caràcter anglès. A 
aquest, les seves més belles qualitats 
pràctiques no li servien per a res; "el 
gust de les xifres i del raonament sec, 
l'aversió pets fets que no són palpables 
i per les idees que no són utils, la ig
norància del món invisible, el menys
preu de les reblesc i de les tendreses 
del cor" que descriu Taine, (Història de 
la literalura anglesa), no li aclarien les 
coses, al contrnri; i esguardava aquests 
ulls gales, per on pa~sava la lluor in
quietant dels sommis rars, amb sorpre
sa, amb malfiança i molt aviat amb 
irritació. Un enemic que. en el fons 
del cor, ja res no espera de la batalla i 
repeUeix tota reconciliació, que confes
sa la seva impotència i gunrda aquest 
luxe va d'odi; una inèrcia que roman 
inesmenable, com se concep? Hi ha en 
això un dèdal de sentiment impenetra
ble per a un esperit senzill i dreturer. 
Per la seva part, Irlanda s'aclaparava 
en no saber-sc, compresa, creia inutil 
l'explicar-se, cada dia més reclosa i en
terca en la seva rebeHió de cor. Angla
terra, pel seu compte, enumerava tan
tes de concessions fetes i que havien 
estat sempre rebujades. Com més fe
bles eren ci irlandesos, més exigents Se 
sentien; llur intransigència creixia amb 
tes concesions atorgades; era pels an
glesos una insuportable niçaga, que 
mai no estaria contenta, per més que és 
fer per ella, i potser ho estava menys 
com més, se li feia. Tanmateix era un 
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tr!lgic menyspreu, És clar que, en In 
realitat, hi havia la violència inicial i 
perpetuada; però a les ànimes, i era 
igualmente greu, hi havia la desavinen_ 
ça, la impossibilitat radical de parlar un 
llenguatge comú, Hi havia, entre amb
dues nacions, els mateixos fets: revolta 
d'una part, exageració de l'altra. Irlan_ 
da mai no ha explicat aquest desequi
libri entre la misèria de la seva vida i 
l'absolut de la seva ànima. 

La poe.Jia ce! ta 

Diu Renan en el seu Assaig sobre la 
poesia de les races cèltiques: 

El llf!dcr de la imaginació, es g:Lifeb~ 
proporcionat a la concentració del sentiment 
¡ al poc desenrrotllamcnl exterior de la 
vida. Així féu la raca cc1tica; s'ha fadig¡n 
]lrenent ('Is seus somnis per realitats i per
seguint ks sev<,s visions esplèndides ... 
'questa raça vol lïnf1nl1, en té sed, la vol 

a lot I)reu, 111t:S enllà de la tomba, mês 
enlh dt, lïnfem, El ddccte prin!.:i¡la1 dels 
]lohl~'s hretons. la inclinac.-ió a l'embriaga
ml'lll, \'s degui a aCJue~la invrndble fre~ 
tura ¡j'jl,lusió, Els ¡letiu lloble~ dotats 
d'imaginació llr('l\('l1 ordinàriament per 
mitjà d, I mi,tid~me llur revenja d'aquells 
qui els ha vençut. SC' SCnh'll forts per dins 
i khles per fora; ¡Ier això 1)rotesten. 
s·exalten. i a(lllesta Iluila e1l decuplar llurs 
forres, els fa capaços dl' miracles, Quasi 
IOtes k~ i"',locacions al sobrenatural ~ón 
deglldts a IJobles que eSlll'n'n (Olllra tota 
,'sJl"r~nl:a ". 

Fet i fet són mOts d'un geni clarivi
dent. Mai, és cert, els triomf~ del segle 
no prevaldran contra l'esperit; i segles 
a venir, riquesa americana, grandesa 
alemanya, imperi britànic, orgull fran
cès, repo!"'aran per sempre vans en la 
pols eterna, que els mis dels hòmens 
sentiran encara llur COr commós, en 
sentir que la reina Maeva dugué per 
l'amor d'ella els hòmens de Connaught 
contra els herois d'Ulster, o com Tristan 
de Cornouailles, travessà la mar a la re
cerca de la irlandesa Isolda, La bellesa 
de llurs Contes i de llurs som mis, els 
gaels la deuen a la profunditat, a la pe
rennitat de llurs desastres, l'nfortuni, 
arrecerant-los a ¡'unic indret on el no! 
d'una raça delicada pot encara elevar-:<:¡c 
contra la grolleria del més fort, l'infor
tuni té, per al sofriment preservat en 
ells, guardat contra l'utilitarisme trivial 
de l'edad moderna llur espiritualitat na
diua. Una tan rara poesia bé val mal
aurança, la impotència, la passió lJarga~ 
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ment soferta: és això precisament la 
mis,èria incurable i la glòria d'Irlanda. 

D'ací que, els irlandesos demanen a 
Irlanda d'oposar a la força, mancada de 
la força que li cal, l'idealisme íntegre, 
la intransigència de l'Inte!·Jecte, l'he
roisme de la voluntat, la tensió sobre
humana de l'ànima i, com a vocació cab· 
dal, el martiri. .. 

Pr¿JlcipiJ a h.fo!tdd 

Molt sovint han repetit els irlandesos 
que cedir, ja sigui d'una línia, escap
çar ja sigui d'un no-res, de l'absolut 
dels principis, sota pretext que l'enemic 
és massa poderós j la batalla perduda 
per endavant, era desmentir la tradició 
gaèlica. I això és veritat. Aquesta tradi. 
ció no cons,idera pas en primer lloc els 
fets, el possible, l'èxit. I encara avui 
dia la veiem aparèixer a la superfície 
de les consciències, més o menys reco
neixedora. 

"Val més, escriu Mac Bride, damunt 
la senyera de la brigada que el transpor_ 
ta al Transvaal contra els anglesos, ha
ver combatut i sucumbir, que no pas 
haver combatut del tot". 

Mac Keon havent occit, durant la 
campanya, un inspector de policia, el 
germà del mort i ell, lligaren seguida
ment amistat. Moltes de vegades, una 
hora abans de caure 'a la trapa fatal, els 
condemnats de Mountjoy han volgut 
combregar amigablement amb els poli
cies que els guardaven. Són tanmateix 
aspectes obscurs de la consciència ir
landesa. D'això resulta que els irlan
desos posen en primer pla la fretura 
de manifestar un tipus superior d'he
roisme al costat d'un tipus superior de 
generositat. L'irlandès prefereix més 
que vèncer, provar que n'és digne. Es 
aquest un desinterès perillós, però de 
una alta bellesa poètica. 

L'acceptació iJeI [melat 

Si aquesta és la seva tradició, Irlan
da hi manca en acceptar un "tractat" 
d'un redacció tan saxona, on tot és ajus
tament d'interessos contraris, mitges
mides, empirismes, en el qual no és 
possible de trobar-hi cap causa, cap 
principi, cap construcció lògica o mo
ral. Obtingunda aquesta acceptació és 
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fàcil de veure-hi acost de sentit pràctic. 
Per ardentment que una raça es consa
gri a aspiracions ideals, resta, no gens 
menys, un organisme vivent; i ve un 
moment en el qual, les necessitats de la 
vida, si són satisfetes, parlen més nit 
que la devoció a aquest ideal. Per be
rl a i estimada que sigui una tradició, si 
el passat la mostra incompatible amb 
l'espandiment de la vida, ve un moment 
en el qual cal saber quin dels dos ha 
d'ésser sacrificat: la tradició o la vida, 
i en el qual la nació escolleix. Actual
ment, els aventatges tangibles del re
glament proposat, els progressos de de
mà sobre ahir, han colpit els esperits 
simples, els hòmens d'ordre, la gent de 
negoci, els polítics,-i aquesta vegada 
Sanxo venç. 

L'aceptació suposa, a la vegada, las
situd. Després de cinc anys de formi
dable duresa, després de dotze mesos 
de suplici, Irlanda té la perspectiva de 
tornar al repòs, s'acora i esbufega: qui 
l'en blasmerà? De Valera presentia 
aquesta cessió, nI menys la temia tan 
com s'acostava la fi de les negocia
cions, l'Iris Bulletill, cada vegada més 
apremiant, cada vegada més inquiet 
(i es curiós de seguir) demana per a de
mà la mateixa indòmita duresa de l'any 
darrer. Tampoc a Irlanda pot cridar-se 
fi la multitud per a un sacrifici, al 
menys per a molt de temps; és només 
una selecció la que hi respon. Potser 
cap nació del món no havia suportat 
amb la mateixa paciència sense espe
rança com ha fet Irlanda des'armada, 
la qües,tió que volunt~riament ha so- . 
fert; però una nació, ja sia Irlanda, 
no és íntegrament, ni àdhuc en la se
va massa, una nació d'herois. 

OpOrlulll.mu: L (x!r¿IIu",llIle 

Aquestes reaccions tenen una caus,a 
comú: el començament de realització 
El benestar ablandeix. En el passat, 
com que Irlanda mai no havia vist 
ni l'ombra d'una possibilitat d'èxit es 
recollia en la seva rebequeria absolu
ta i, de ·fet, estèril. El dia que posà 
la mà, no pas sobre la seva llibertat, 
sinó, encara que molt realment, so
bre certes llibertats; el dia que no es
sent del tot despullada, és una mica 
més que un immaterial objecte d'lt1J.1or 
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de recança i d'invencible esperança. 
De peus a terra, Irlanda penetra a la 
vida i esdevé un ésser que tresca col
ze a colze amb els altres éssers concu
rrents; d'aquest dia ençà tendeix na
turaLrnent a un tipus més vulgar, més 
semblant al dels altres pobles: es ba
nalitza. El càlcul mesquí, la prud.ència 
arran de terra, l'aburgesament sòrdid, 
tendeixen a desposseir-la de la poesia 
esquerpa, del desinterès i de· la coret
gia extremades fins a la follia, tot allò 
que provenia d'un secular: ¿per què? 
Si Irlanda reïx, certa tradició altívola 
i íntegra, tfpic refugi en temps adver
sos, cedirà lentament a l'esperit d'o
portun.isme i de marxanteria. 

ço qlle fUI ¡'cuell en Dc f/alera 
¿ e¿f .'CIl') 

Això no ho veuen de Valera ni els 
seus; potser ni ho poden veure: llur 
naturalesa els ho impideix. Si el trac
tat és un pas endavan!... Ells prete
nen, però, que és un pas endarrera, i 
que, la independència proclamada en 
191 9 a les franques,es acceptades en 
1922, no hi ha progrés sinó rèculada. 
Sempre la mateixa cosa: la pretesa 
independència era l'afirmació teòrica 
d'un fet, una reivindicació, un desig 
que no hi havia paS mitjà per imposar; 
les franqueses d'avui són fets tangi
bles, concessions arrencades, un rè
gim reconegut. Hi ha una tendència 
a confondre la idea i la cosa, a consi
derar la realització per negligible. Si 
el tractat és un pas endavant, els 
temps nous volen un esperit nou. I 
de Val era, irlandès fins a la medul·!a, en 
preferir de r¡scar l'anorreament a con
sentir una transacció injus,ta, en pre
tendre vèncer la força a força de sacri
fici, retorna 'a Ja tradició, al passat fins 
a la reacció ... "La meva solució no és 
del domini polític" deia un patriota 
aJ.!udit "però Irlanda mai no hi ha es
tat". Doncs, puix que entra de bell 
nou en la polftica i a la política exi
geix un esperit tot contrari a la seva 
tradició caldrà preguntar si l'essencial 
no és de dotar Irlanda d'un esperit po· 
lític. 

És bell, però, de veure de Valera 
oposant a tants d'aventatges materials, 
a la pau, a la seguretat, un sol progra-
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ma: el martiri. Més bell encara que 
s'endugui Ja meitat dels vots,_ Hi ha 
per ventura al món un altre poble ca
paç de donar aquest espectacle com
movedor i xocant ? Bell per dnmunt 
de lot és veure un de Valem aixecar
se quan el vot és donat contra seu, 
per a saludar el darrer dia d'un gran 
somni perdut, i els seus companys, hò· 
mens de pocn fe que no han sabut se
guir-Jo fins al fi: " De cinc anys ençà , 
diu, havem passat belles hores ... ·' 
L'emoció l'escanya, s'asseu a l'escó, 
reposant el cap entre tes seves mans, 
i després, no podent més, sense dir un 
mot, surt de la sala, aclamat per tot
hom, sense distinció, adversaris i par
tidaris, en mig del respecte i de ]'a
mistat universals. Escena verament 
gran i davant la qual cal inclinar-se 
tot baix. "Tindreu necessitat de no
saltres i ben aviat" digué encara de 
Valera als defensors de l'Estat lliure. 
- Tenim necesitat de vós, tot seguit 
digué immediatament Collins, amb ar
dència. No cal dubtar que fins els pa
triotes assenyats que voten avui con
tra de Vnlera senten com ell, sofrei
xen com ell i es planyen en ell. Llur 
prudència , provisionalment els reté cap 
a aquesta banda, però llurs cors irlan
desos són de l'altra, i quan el Presi
dent passa davant d'ells per sortir, els 
sacceja un tremolor fraternal. Ells no 
són pas partidaris del Domini. Són Re
publicans retressats. 

RI ¡lImmwf de jú)eütat 

fi la ('orol1a 

Un altre tret de la discussi6-segui
da fi Onil- tret molt irlandès també, 
en ço que demostra com, per n aquests 
incurables idealistes, els principis se
ran sempre superiors als interessos-és 
el lloc capital pres per la qüestió del 
jurament. Altrament, s'hauria potser 
insistit sobretot en les clàusules d'or
dre pràctic, per exemple, fis,cal, terri
torial, militar; ara, és el jurament que 
importa. El que és inscrit en el trac
tat promet fidelitat al rei, "en virtut 
del fet que britànics i irlandesos són 
conciutadans", això és, no pas conciu
tadans d'una mateixa pàtria sinó d'un 
mateix agrupament de nacions: l'Im
peri del qual Irlanda n'és un membre 
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adherent. El jurament que de Valera 
proposava de substituir era de fideli
tat a la constitució d'Irlanda, al trac
tat d'associació entre Irlanda i l'Im
peri i el reconeixement del rei com a 
cap dels Estats associats. En el primer 
text Irlanda és inferior a l'imperi; en 
el segon, s'associa des de l'exterior 
amb el grup de nacions conegut sota 
el nom d'Imperi i del qual el rei ha 
rebut- Irlanda hi consent- la direc
ció suprema. La diferència és bas tnnt 
neta. 

EL ,'alor moral (JeL jUf'a11lt'lIl 

Quin pes moral té o pot tenir un 
jurament d'aquesta mena? S'és, lliure 
de refusar-Jo? No pas del tot, per tal 
corn, de no fer-ho, s'és amenaçat d'ex
termini. D'altra part. s'és molt obli
gat, en consciència, per un jurament 
d'aquest ordre: puix que, o bé aquell 
qui el presenta té la intenció de res
tar-hi fidel, i aleshores és inútil que el 
prestés; o bé no en té la intenció, i 
aleshores era encara més inútil. En 
veritat, fer prestar jurament de fide
litat a la Corona per un Griffith, que 
des de fa vint anys que ve negant els 
drets de la Corona, per un Collins o 
un Mulcnhy que no fa pas molt ti
rava encarn sobre els so ldats de la co
rona, no deixa d'ésser una escena de 
farsa; per a escoltar jurar aquests hò
mens senSe riure, calen tota la decèn
cia i la gravetat britàniques. De Va
lera, però, no vol prendre la cosa tan 
lleugerament. Per a ell, aquest jura· 
ment realment lliga. Per això, inte
rrompent el prof. Whelehan, diu: "Si 
presteu un jurament que penseu no 
mantenir, us deshonoreu." Candor exa
gerat, si hom vol, però de bona fe, 
honestedat, idealisme ... 

EL ¡>alo/' pol/fic (Je! jlllY1mcnl 

Es probable que els mateixos nngle
sos no demanen pas tant. Per ells, 
supòs el jurament determina no un 
estat de sentiments els sentiments 
són incoercibles,- sinó un estatut ju
rídic i polític. Polític: la declaració 
Subscrita per Irlanda que ella és con
ciutadana d'Anglaterra a dins l'Imperi, 
exclou en una certa mida la seccesió 

i limita la independència. Jurídica: la 
fidelitat promesa al rei deixa sencera, 
en drets de gents, la qüestió de saber 
si, en cas d'un aixecament ulterior, els 
insurgents serien bcl·ligerants o rebels. 
Aquestes condicions duraran el que 
duraran; fet i fet, però, són les actuals 
amb que Anglaterra tracta. En el fons 
és precisament perquè Anglaterra no 
es fa masses iHusions sobre ll\Jr valor 
absolut que pogué sense riure, sen
tir Griffith o CoUins, executar-les. 
També França en 1871, reconegué 
l'Alsàcia alemanya, i també Alemanya, 
cincuanta anys més tard, l'ha recone
guda francesa ... 

Simple jtJl'mal¡tal 

El jurament, doncs, és purament i 
simplement una constatació de fets, el 
seu valor és exactament proporcional a 
aquests fets, és a dir a la balança de 
forces que expressa. ~s de témer que 
si Anglaterra subscrivrs un text ator
gant sense condicions la independència 
a Irlanda, aquesta independència no 
existiria del tot mentre la força bri
tànica sigui desmesurada i la resistèn
cia inimaginable. 

La independència és en els fets, no 
pas damunt un paper; en la indepen
dència hi ha no pas aquell "tot o res" 
tan car als entusiastes. sinó infinitnt de 
matisos que responen ::I la infinita va
riació de les condicions reals. La cons
tatació dels irlandesos no és. però, així: 
molt teòrics, gairebé tant els politics 
tinguts per realistes com els intransi. 
gents, durant dues setmanes discutei
xen sobre la fórmula més o menys ale· 
nuada d'un jurament que potser cal
dria considerar només com unn simple 
formalitat. 

No hi ha pell (J'igualtnl 

El tractat és signnt, no pas del tot 
per dues parts contractant lliurement 
i sobre un peu d'igualtat- això és una 
faula que Anglaterra. per la seva glò
ria, propaga arreu del món-ans per 
un feble doblegat davant el més fort. 
Dos plenipotenciaris irlandesos publi
quen al Parlament de Dublin ço que 
es deia a cau d'orella. El 5 desembre, 
a 8,30 h., diu Barton, Lloyd George 
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presentà als irlandesos el seu ultimà
tum; els refusava Ja facultat de comu
nicar-ho a llur govern, i els donava 
deu hores per signar. Si no, la guerra! 
"Jo escollí el ñrmar, digué lristement, 
perquè era Ja menor de les violències 
entre les que m'oferien per escollir." 
El diputAt Kevin O'Higgins havia pre
ci~at i lot les pròpies paraules del pri
mer mini!'lre presentant el seu ulti
màtum: 

L'home que va COllIra la pau pot des 
d'ara i per 5(,lllpn.: prcndre la ~('va re~pon
sabi1it,:¡t d'Ulla ¡{lIerra irnllil'diata i terrible. 

L'altre delegat, Cavan Duffy, afe
gí que la promesa de sostenir el trac
tat li havia estat "imposat": només 
havia renunciat a la república per a 
salvar Irlanda ¡ per a evitar "que es 
deixés anar damunt seu noves trepes 
de selvatges". 

Aque~ta actitud de renúncia sembla. 
a primera vista. una falta; diríeu que 
gent més maliciosa hauria evitat de 
confessar-la en públic. Això, tot amb 
tot. té els seus avent:uges, entre els 
quals, el de congraciar la propaganda 
anglesa, de restablir els rets, de donar 
el seu veritable color al tractat. Per 
a nosaltres, espectadors, tot l'interès 
és en això. El "tractat" no és una avi
nença per consentiment mutu, sin6 
una barrijo-barreja, molt anglesa, de 
conce~sions fetes i de renúncies impo
sades. un compromíS enlre la reduc
ci6 i la força, es<;ent la força la darre
ra paraula ... 

.5'o!w:i(l I tlllptJnl L 

En aquestes, quan a Londres parlen 
d'una solució "perpètua" o àdhuc "du
rable" de la dificultat irlandesa, és que 
s'hi posa voluntat d'il·lusió o ingenuï· 
tat. Cal creure potser en Ja ingenuïtat 
de les masses i en la voluntat d'j¡.jusi6 
del govern. No oblidem que feia al
gunes setmanes que el Gabinet de 
Lloyd George era rudament sacsejat. 
La coalició governant estava minada 
per Ics dissensions internes, compar
tides fins als mini5teris, sobretot en 
ço que es refereix a la reforma dels 
Lords; el vescomte Grey intentava 
crear una coalició adversa; el crit de 
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guerra contra el Labour Party no havia 
estat ben rebut; ci fracàs a Cannes 
havia estat un cop dur per al prestigi 
personal del primer ministre. Només 
un èxit en aquesta sèrie negra de 

l' equivocacions: el reglament irlandès. 
Lloyd George era l'home que triomfa
va en allò que, abans d'ell, deu hòmens 
d'Estat havien intentat en va: la re
conciliació. Tanmateix això volia dir 
molt. 

/Jno/'f'I:amelll (1 L/ibalat 

La veritat és que no hi pot haver 
d'estable a Irlanda sinó dos estats ex
trems: l'anorreament o la llibertat. 
L'atroç sistema de coercició dit Lleis 
penals ha donat a Irlanda la pau
quina pau?-durant un segle. La lli
bertat naixent als temps de Graltan. 
li ha donat la pau, una pau que hauria 
durat tal evolucionant, si no hagués 
estat occida. El règim sortit del trac
tat, essencialment indeds, és essen· 
cialment inestable. ts clar que d'ins
tint Irlanda tendirà a eixamplar-lo 
i Londres a restrenye'!. No havem sa
but, o pogut, escollir francament en
tre una solució i l'altra, Ang!¡Herra 
s'exposa als inconvenients de totes 
dues: ingratitud i poc te1110r. 

¿J¡'l'Il/a/ge., ImmeJial" l'et' 
¿ Il/gln/cl'm 

L'únic real aventatge que Lloyd 
George ha aportnt al seu païs, és de 
calmar provisionalment l'abscès irlan
dès, a un moment en el qual les forces 
i la salut de l' Imperi freturen aten
ció. Ho paga car, però; heu's ací Ir
landa no conciliada de cor i augmen
tada en pOlència. Car si avui s'ha lro
bat massa costós de reduir-la, què serà 
d'ací a vint anys, d'ad a cinquanta? 
Amb dos o tres esdeveniments sem
blants a l'Egipte o a la India i l'lm
peri-al menys en ço ~ue d'ell reposa 
sobre la força ·estarà ben malalt. 

L 'opil/ió milja - HIJ parlit.! 

Un sacerdot ancià, de mires temo
renques, amic de l'ordre sobretot, ·que 
hauria acceptat qualsevulla soluci6 d'on 
ne sortis la pau, deia a propòsit del 
tractat: "És una mida definitiva. El 
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poble no està mal disposat envers An
glaterra. Està satisfet del que ha obtin
gut. No demana pas la separació, ex
ceptuant "naturalment", el cas de te
nir l'esperança de vèncer els angle
sos". 

Aquest "naturalment" és exquisit. 
Els elements de la qüestió són els ma
teixos amb moltes d'agravacions, una 
de les quals, una tendència general 
de tots ~Is partits cap a l'esquerra. Hi 
ha, com altres vegades, els oportunis
tes, que eren els redmondites i que 
són els partidaris de l'Estat lliure, amb 
la diferència que els, moderats d'avui 
ho són molt menys que els anteriors. 
Hi ha els intransigents, que eren els 
Sinn-Feiners i que són els republi
cans. Hi ha la Partició, odiada i rebu
jada com sempre, amb la diferència 
que fins ara l'Ulster cra fidel d'Angla
terra i avui se'n malfia, per la " traï
ció" de què fou objecte durant les 
negociacions del tractat. Hi ha, enca
ra, l'agravament que els lIeialistes del 
Sud han desaparegut, com a partida
ris de l'Unió, i han esdevingut un ele
ment conservador de l'Estat lliure. Hi 
ha, d'ahir a avui i sobretot a LlemA, 
l'extrema agravant que Irlanda, insa
tisfeta, prendrà en el seu embrió 
d'exèrcit, en la lliure disposició de Ics 
~eves finances, en el sentit nacional 
donat a l'instrucció pública, en el ma
teix exercici del se u propi poder, més 
força i confiança en sí, per tant , 111és 
perill a contrariar-la. Irlanda retindrà 
sobretot qUe cinquanta anys de discur
sos no li havien començat de donar 
aquesta part de justicia que cinc anys· 
de rebeJ.iió han obtingut. 

Sentiment lalenl 

No és de creure que, actualment, 
les masses estiguin unànimement in
quietes i disposades per a un nou ai
xecament. La majoria es creu conten
ta del que ha guanyat, perquè és al
guna cosa. Però el somni, el desig, la 
fretura de la llibertat absoluta roma
nen latents a les 'ànimes; j, com que 
els irlandesos (al revés dels canadencs, 
australians i zelandesos) 110 són angle
sos i que entre ells i llur sol troben 
sempre l'ombra anglesa, aquesta lli
bertat serà necessàriament concebuda 
com a anti-anglesa, no podent ésser 
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conqui~lada sinó damunt els anglesos. 
Amb rhabilUd. ja no ~ent¡ran el plaer 
de gaudir de les llibertats que lenen 
¡ !',cntiran la sed de Ics lIibertsb que 
els manquen. Aleshores vindrà Ull par
tit, com fou ci de Parnell o el de Grif· 
(¡Ih, que farA una crida al subcons
cient de ¡'Anima nacional, !':c la reve· 
ler! a ell mateix el qual. com ells i 
per les mateixes raons, per Iai com no 
haurà de convèncer sinó Linicament 
desvetllar. farà una reguera de pól. 
vora. 

l::lt
'
t.'I""tll)tlf" b,iO¡'/di{' 

És clar que el ... fets poden dc!.cn
rotllar-se paclfjçamcnt si Anglaterra 
no recorre al figor: d'cnçA de 1667, Ics 
lJibertat~ canadenques s'han desen
rotllat harmoniosament sense un Iret 
disparat. És dubtós, perO, donada la 
proximitat i la reble~a d'Irlanda; que 
Londres n'esguardi l'emancipació pro
gressiva amb tant de desprendiment; i 
é~ bo d'e~perar que 1e5 co"e~ puguin 
romandre e~tacionilrics j fixades Ile 
varietur. Cal més aviat esperar que la 
situació variarà de conformitat a la 
,"ariació dels peso~ a la balança. Si 
Irlanda creix ràpidament en població, 
en riquesa i realitza la seva unitat i 
Anglaterra continua patollejant enlre 
vagues. l'empobriment. els entrebancs 
exteriors. ambdues nacions tendiran 
vers meny" de desigualtat. i la de!o>lIiu
rança advindrà. Si. al contrari. Irlan
da, constituïda en Estat lliure e!o> re
veia un fracll~. un afer que no dóna, i 
que Anglaterra, lliure de de~torb~ i 
recomençant a vendre, torna a eqar 
disponible i forta, aleshores, inevita
blement, cal tenir-ne por; posarà altre 
cop el peu n sobre. La qilestió depèn 
de les Forces respectives; d'altra part, 
sempre ha e5.Iat aixl. 

De sis mesos ençà. la força irlnn
desa no ha cessat de minvar. L'esquer
da oberta al (ront fins aleshores unit 
del Sinn Fein, s'ha aixamplal contí
nuament: indici potser de<,plaent, al 
fons, per Anglaterra, per Iai corn en
~enya que le~ concessions, àdhuc àm
plies, no enlluernen Irlanda, que res, 
només el seu dret fnlegre, no la Sl!' 

B.\RCLLON.\, 19 oen BRE 1922 

lisfà: aventatge però, per al govern 
britànic que no troba ja da,"ant seu 
aquest bloc compacte d'ahir. i ¡!xit per
&onal per Lloyd George, l'habilitat del 
qual ha sabut, entre els seus adver:;a
ris. oposar els intransigent~ als polí
tics; sobretot afebliment profund per 
a Irlanda. l'esforç de la qual, unanime 
ahir, s'adreçava contra un sol ob~tàcle 
i avui e~ distribueix en dos e~tols con
tl'aris que s'embesteixen, s'esgoten i 
s'anuHen. 

Des de gener la minoria republica
na refusava de ~ervir el règim esta
blert, que declarava megal no tenint, 
segons ella, la Dail elegida per a fun
dar la Rcpt.iblica. qualitat per a fer-la 
caure. La majoria constitu'la un govern 
provi~ional per a preparar la sutn>ti
tueió de l'Estat lliure per la Repliblica; 
per tnl com la Rept.iblica, proclamada 
per In Dail el 21 gener 1!1i9, si bé 
era nuHlI i no acceptada per la llei 
britànica, exiMia realment als ulls dels 
irlande~os i no ces~arà de viure fins 
el dia que un nou Parlament sortit de 
noves eleccion:'!, hi posarà fi en ratifi· 
car definitivament el traclat, D'ad cls 
dos governs que coexistiren i se !OO
breposaren: el govern de ¡'agonitzant 
Replibllca que prc:.idí Griffith com a 
president i com a enterrador conJunta
ment i el govern provi"ionnl. meca
ni~me dcl rutur Estat lliure presidit 
per eollins. 

Aquel>t~ hòmens, en llurs principis. 
obraren amb destresa, energia i decisió. 
Decisiu. per exemple, quan. despo~eint 
el lOt poder6s "Institul d'EHUdis" del 
~eu antic control, imprimien immediata
ment a la in .. trucció publica un caràc
ter nacional, sobretot per l'ensenya
ment, e~devingut obligatori, de l'irlan
dès; o, encara, quan CoUins es topava 
amb sir Jamcs Craig rora del Gabinet 
de Londres, com un irlandès un altre 
irlandè:-; i revocava el hoycolt contra 
BeUast, amb la condició que a BelFast 
readmetessin els obrers catòlics cs
pulsats de les canteres. Energia. quan, 
discutint amb el maleix Craig la recti-
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ficació de les fronleres ul~terianes, li 
l'cclamava els comtat:'! de Tyrone i de 
Fermanagh. la ciutat de Derry, part 
dels comtab de Down i d'Armagh. tot 
allò del Nord que és anti·orangista, I 
sense el qual el Nord no pot viure. Des
tresa, quan. per afalagar l'orgull na
cional, prengué possessió solemne del 
CaHell. seu i emblema .. et vegades se
cular de la dominació anglesa. o quan 
feia desfilar pels carrel"!O de DubJin la 
seva primera companyia en armes i 
uniforme~, anant a ocupar Beggar's 
Bu .. h, la caserna dels més exeC1'ats po
licies. Altramem eb ret~ parlen. f.
vor seu: Auxiliars i Bl!lck !lnd TIJn's 
evaquaven pobles que durant tant de 
temps tingueren aterroritzats, la poli
cia reial era substituïda per la policia 
republicana, 

Si/am'ltí rrua,.¡a 

Tot i aquest esforç vigoró~ i inteHi
gent. la situació del govern provisional 
és precària; no disposa ni de finances 
regulars, ni de trope, segures, A la ve
gada es trobava entre dos. focs: els 
orangistes de BeHast, malgrat de tOb 
els acords, continuaven arriscadament 
degollant nacionaliste$ catòlics, i li 
era gairebé tan impo~ible de socórrer 
Ics víctimes per Iai com hauria estai 
pretext per a una intervenció anglesa. 
com de no socórrer-Ie., per tal com 
era prbtar-se :lIs atacs dels republi. 
can~, que l'acusaven de covardia. 

1!.'1.J apll¡'¡¡~nll.J 

Aquest parIU. que r~ no volia re
pdlir de la independència o del sepa· 
rati:.me, tot ,"ençut com sortí dels de
bats de la Dail, desvetllava encara ecos 
prorunds en ço que hi ha de mé!l irlan
dès a Irlanda. Ell mateix no creia tenir 
el nombre darrera ~eu. però. més o 
menys con-.cientment, més o menys 
obertament. pretenia la qualilat. I, en 
la histOria dels cinc anys darrers era et 
nombre el que havia prevalgut, o bé 
les minories resolules i ardents? Les 
seves raons procedien més de l'entu
sia ... mc que de la ra6, i, ~cgons ell. en
cara per molt de temps !'eria l'entusias
me la força que, a les horcs definitives, 
remouria Irlanda. Els esdeveniments 
han proval les simpatics que el parlit 
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republicl conservava entre els cOmba· 
tents. 

La .-allla iflfrall.Jigcllcia 

Un oficial comandant d'una com
panyia de voluntaris deia ra poc : " No 
havem combalul per a tsser al capda
vall Irahs pels polftics. Si ,'enemic no 
ens vol donar el nostre degut, tot nos
Ire degut, i sobretot la República amb 
la independència , reprendrem les ar
mes i C;OIY: els velledors i ~ p"ecic;:¡
meni això el que procura la manegi· 
voli!.! d'Anglaterra. Si no cedeix no 
ens hi havem de pensar més. No obli
dem que Egiptc j la India combaten per 
nos.lIres com per elles, que el front de 
Irlanda representa 8 l'Imperi, el rroot 
de la llibertat, i que seria vergonyÓS de 
abandonar-lo, Irct del cas d'una com
pleta viclòri.". 

Si entre els voluntaris, un oricial 
com aquest que no ~ impulsiu, que és 
asscnyat i instrult, parla d'aquesta gui
sa , què diran els soldats entusiastes 
candorosos que són el nombre? 

La guerra ci"il 

Després d'aquests dotze mesos de 
guerri ll a, són els combatents aquells 
qui domincn el pals, i, devegades, van 
fins al despotisme més caracterlstic. Es 
dóna el cas de petits oficials, amb l'ins
tint d'autòcrata que té tot home armat. 
lliure de tot control, prohibim un dia
ri durant quinze dies. taxant la gent 
8mb llur pròpia autoritat, etc, Ja el 27 
d'octubre el ministre de la Ddensa 
Cathal 8rugha, havia hagut de J1ançar 
una ordre contra aquestes prictiques 
de tirania. D'altra part, tampoc no es 
pot esperar de bandes formades espon
tàniament, al marge de la llei escrita, 
durant un perfode de pertorbació, sen
sc tradicions. i fins ara sense mitjA 
d'imposar l'obedi~ncia a elements evi
dentment barrejats. una disciplina com 
la dels vells exèrcits regulars. Fet en
cara més greu, el ministre de la De· 
fensa. Richard Mulcahy, havent refusat 
d'autorittar una assemblea general, en 
la qua l els delegats de 1lS; trop~ hau
rien examinat les decisions de la Dail, 
un orie;al d'alta graduació, Rory O'Con
nor, seguit d'un cert nombre d'altres, 
declarava públicament que no obeïria 
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més al Quarter general i recrutava hl>· 
mens, pagant - los mitjançant con tri· 
bucions forçades. i atrinxerant-se a lI:! 
Four Cou ris o Palau de Justlcia. 

L 'e •• lnt t)'e"pail 

No gens menys, aqueUs qui en tot 
això només hi veuran que desordre, 
simple explossió d'anarquia espon(ània , 
tenen el fet irland~s una noció curta 
i incompleta. La concepció d'un exèrcit 
separat de la polftica, no és pas irlan
desa. Tant és aixt, que nombre d'oRcials 
de l'Estat ll iure (Mac Keon , O'Duffy), 
eren diputats dectius o probables. 1 els 
caps dels voluntaris, COnv.ençuts que 
eren ells i llurs hòmens que decidien de 
la sort del pafs. 

S~paraliJlu i go¡'ullnmenlal.J 

Durant alguns mesOs els republicans 
dictaven Uur voluntat. A l'Ard Fheis o 
assemblea general de l'organització 
Sinn Feiner es preparaven per a un 
simulacre d'unitat, Més tard convenen 
amb els defensors de l'Estat lliure en 
què el dos partits presentaren sobre les 
mateixes llistes, un nombre calculat de 
candidats de guisa que la força numè
rica de les dues fraccions roman la 
mateixa en el nou Parlament, i, per 
endavant, és anunciat Un govern de 
coalició. Aixl els republicans esperen 
fer minvar l'hostilitat cada dia creixent. 
contra seu. Malgrat d'això i de les temp
tatives caracterlstiques d'intimidació, 
grups distints del Sinn Feiner, inde
pendents, arrendataris, socialistes so
(.liciten el sufragi. Les eleccions són 
un triomf per als treballistes i un desti
tre per als republicans. 36 membres 
contra 128, entren a la nova Dail. 

La situació és ara ben diferent, El 
veredicte popular ha estat pronunciat. 
L'eventual govern de coalició desapa· 
regué, El de Coll ins se sen ti encorat· 
jat i justificat. Durant algun temps, 
perseguí el recrutament d'un exèrcit 
regular, ben armat, habi ll at i pagat. AI 
contrari, els hòmens de Rary O'Connor, 
que no cobren cap sou. viuen del pafs, 
requerint vitua lles en els magatzems i 
diners als Bancs. S'hi ajunten, o se 
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n'autorinen , els rufians de tota la con
trada , que veuen en l'aventura un pre
text per al desordre i el robatori. 

RIJ hòmw.J da fòurl Courl 

Hi ha en aques ts hòmens co(.lus io-
nats amb de Valera, un sentiment mis
tic que només es doblegarA davant la 
força. Cal haver vist O'Connor, de faç 
sofrent i pàHida, de galtes ensorrades 
solcades per estries profundes. per ru
gues verticals, d'ardent esguardar as· 
cètic; cal haver-lo sentit murmurar amb 
veu continguda: "La llibertat d' Irlanda 
val més que la meva vida", per saber 
que alguns d'aquests hòmens només 
s'inclinaran presoners o morts, 

D'aleshores ençà els esdeveniments 
es precipiten. Atac, bombardejament, 
retiment dels FOur Cou ris incendia IS, 

destrucció de tot un costat d'O'Connell 
Street, on de Valeu s'havia atrinxerat, 
Quan la plaça fou presa de les llames, 
la guarnició s'escapà com pogué. Amb 
cinc o sis hòmens i dues dones, Ms, Mac 
Swiney, dona de l'heroic lord-batlle de 
Cork, i Miss Barry, germana d'un estu· 
diant penjat l'any passat, Catha l Bru
gha, colpit de tretze ferides en 1916, 
durant la rebeHió, romangué Rns a da· 
rrera hora per trufar-se de l'enemic ti· 
tubejant. AI moment suprem dóna or· 
d;-es als seus de retrc's; després, t!ll 
com havia fet el O'Rahilly ara fa sis 
anys, quan Brugha veiè els seus com
panys saUls, tot sol emprèn la càrrega 
i es fa occir. 

Actualmen t, la guerrilla ~ encesa, 
imprenible i potser endèmica, una mi
ca arreu dels comtats; qui en preveu 
el terme? Qui sap si el partit republi
cà , més feble i pel fe t mate ix de la se
va feblesa, no guanyar/l a favor seu 
aquesta opinió tan poc donada a la lò
gica i tan esclava del sen timent, tan 
tradicionalment appasionada pels mise· 
rabies: i(.legals, vençuts i mArtirs'P Qui 
pot amidar el valor persuasiu, sobre 
aquestes ànime&, d'una fj com Ja de 
Cathal Brugha! l, inversament, si la 
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idea republicana esdevenia poderosa, 
els hòmen$ de l'E!>lal lliure no estarien 
temptats rotser de sO~lenir·!'ie sobre les 
resles del redmonti!'.me, sobre els ex 
unionistes del Sud? qui sap àdhuc, en 
Cb d'unitat, si 'lobre els ulsterians! 
CoHaboracion'i que no afavoririen gai
re la irlandil18ció del pafs. 

11II1'(1!t'/lcia 

En tot cas, la cosa segura és la im· 
mensa pèrdua del prestigi que paleix 
Irlanda; el món no té lleure. ni gust. 
d'estudiar les cause!' especials que ex
pliquen. Sl'n~e excusar-le!'i. la guerra ci. 
vil. Més aviat e~ decantn a exagerar la 
severitat i d men)'~preu amb el judici 
que li mereixen els esdeveniments. Per 
\'entura hi ha un triomf moral per part 
d'Anglaterra que ha Iraspa ....... 1 als ma
leixos irlandesos el rol ingrat que de5-
empenyava l'any pns"at de perseguir 
irlandeso~. E!>., en canvi, palesa la im
potència absoluta d·lrlanda que s'ani
quila ella mnteixa i que Belfnst i An
glaterra veuen debatre's, no sense un 
somriure comprensible. 

Es triM recordar el bell diàleg del di_ 
funt Collins i de Valera '·Demà ens 
necc~sitnreu vosaltres. Nosaltres us 
necessitem avui. "Amb la violència 
apas~ionnda que aquc:-.ts emotius por
ten a la política, han provocat amb els 
disentiment una nova dissensió. Llur 
situació és perillosa. Seria dolorós veu
re els irlandesos per~j~lir en la desunió 
anàrquica que. en el pa..,sat, tan cara 
els ha co..,tat. La tasca més importam 
eHà encara per ter: reedificar una na
ció, decidir amb llur sen}", llur potència 
de treball, llur virtut pròpia, si Irlanda 
governant-¡.,e ella mateixa e .. decantarà 
decididament davant la !<uperioritat sa_ 
xona esdevenint nomé.., una Gran-Bre
tanya de l'ocst, o bé si trobarà en el 
rons del seu geni celta la forca de pro
duir una civilització origina l. 

Avui, en lot cas, aquesta aparegudn, 
que surt de la tomba després de tants 
de segles, només lé el buf, un buf que 
amb poques fnltcs s'cstingiria. Recor
dem aquella princcsa que, després de 
sojornar moltes anyades a Tir-na-Ong, 
al pars on els morts gaudeixen d'una 
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eterna joventut, va a veure el seu pare i 
el seu pafs de Connaughl: cavalca un 
cavall de rada. però si pos6; peu en te
rra. reprendria per sempre més e l viat_ 
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ge de tomada. Tota pàlida encara d'un 
rdlecle d'allfl. baix, heu's ael Irlanda 
cavalcant· vaciUarà .. ota la pressió dels 
seus mateixos? 

J X F O R .lI .lI e l O 

S,*u;nl t'I ro lum c ""t. ·rl c·ll aqcu ,I. 
'l'CCI')- -on n·l'f¡_l\mll d;\·t' '\" !Ulnii,· \; 
ci"lI' dd c .• I"I"1I1 UI' -nlJllnll "na Iktra 
ClUC Ell Lluí. Duran i \'l'llt ... Ol aI!r~"\:Ol, de 
la '·'·H d.' (,,/01/'''''"0 , t.uut. a un r~lr~ ·u 
lalll dt' ta (::,Ial:mol"h a m;ldnh-Q)a, t.o:I 
afirmaCl"l1i COI1IigU.k, l'n aqut' ta !INTa. 
c-min'·lllmenl ¡.oIil;qu", fixen ne" anwnt t'i 
("fill· fi d .. la lJiga r,'Cuu.ali.ta da\"3.nt d 
noJllre "ruble n:u:iunal 

~ lli lin!!il ami i :uh·rrsarl : 1It' I· lat dui 
lant ~i dc-v;;a o 110 ("C IIIC tar te' carlH ~b r 
1e:1 qll~ l'osti- \e: ("Iuhhc<lnt a la' ", J. 
Ja 11 \":lll' dir que troh e-ixorquC'S tn (·xtT,·m 
a'lu .. ~te. l'QIè-inillll''' l' .. nodi~hqnes. i t'U" 
ai xi ce,m ,'m iKmt>la IIU<' una dia\,-uulo al 
s..·]I.:It sobrc l'I ¡,mblnnOl ... adll dia ml· ,·IU 
de Calalun)3 ¡.oorÍ;;l i:- ~('r d'allC1"'Ol uhliul 
l't'r a fmurt'5 or;1'111:1\"'0l1 , sobn·l .... 1 .i hi 
jln·nic-Il ("Iarl d~ 'Iut ¡,r"J<,I!l:I.nlt'll! h:¡11 d·,II. 
trar a gonrnar. no kr\\ l''en . ma d'hu 
]l1'M l'nlrl"l(·nilll' nt ,·I~ 1·~"lai d" '0:.1,- IIlli 
tanl ... "nlr'l 111l~ m"lin, dr l''nl 'l'h rl cr. a 
la S~\";¡ fecund" f"ula,i" ,x('it'l(I" prr un 
(""n,·'·pl'· UI>t'Çi,,1 dl'l l,alri"li '111', 

l',·r .... ell li. i no li \"onll" I r<'l. \"o.'h· 
t', pol ,,,,,kstar , altres 1'"lIri<n c·n:nn 'IU 
~S pt·r(llI" ilO ~i· Iluè dir ~I. 

Jo 'li' w-. n·spt'\"tahl,· don .\I11Ó., i ,o,li:
ha n~t .J¡¡:una \"("I(alla t'I ;\fe,hll'rrólfli. l',·ri. 
ci, It'u., arlidt'l, ","nl.,t :I.que.lIr. darnnt 
carlt·' "ht-rles. prudftill:t·1l 1 .. ini ~("i<. CIU" 
ara el dexotm:ix, ~o I,roc".!t"'x ahr.:: tor CI~ 
t'l'tu M'Ttsacional dt'J("o¡'rimMlt qut' en d 
¡>C11S3.mlTCt " .. Iitic q¡.lalil hi ha difrrc·I1U 
Illdlisa.d,)lu, (Ic, d .. I"a~;rólc,,·, a ulla dc' 
("cl1tr .. litt::II."";O dc ~1""\TI' ron, al ~r;¡,lis 
nu-. I llit ,'n '¡¡gtI'·'1I 1','1 dI' b It·,·a dcmo. 
Ira("ió ric!, iDCOI'l\"fnu:nb 'ltJr t': l,cor a Ull 
E~lat la "·J>arac:1Ó (fUlla l'''fl fi..! It'U t<·rri 
lori. f·:. ("om ~i l'CI' a cotUl·uç.r a d"tI:tr 
Ilio,;.'tl3 1I·1-:("'\llI,m; .... 'ollli,·a \In rakt!r;"lIir 
c(,mrnce. d·'·"I'IiQlr l'lIC hi IM homr. l'''' 
hTu i 110111<"' ro' i IIUt' d·¡"I\lC It n·hi ha 
(llit· Im .ó .. III'" i nñi hlt .¡lIt' ho ''''11 
menyt, i dl·51Iri·, rll~ d,·m,,~lr(-. C¡Ut' ,,¡ a 
un hOl11r li Ilrc'l1,·n o t', c!,sl,(lUr,·i" c1·u,la 
Ilarl de la ~t,·a (tiri una 'Iut·d.lrà mi'§ 11I"la. 
melll I]U'"" al>3'I'. 

.\.t<ahl"T1lah i ("(,"formes. don .\11\<'>". 
Pt·ril. !l,'r '1.(1\1< ~I ("a111L Ivl '''lar a oh'

gal' ,[ ... alal:'lIi'I1l'· o a t·,'n' •• r una sulu.-i" 
al pTohlcm,,? 

I)e,,,raciad.lnwnt. l,nb('r l'l'r ai" .. llur 
,·osll' CII, diu ca'[;1 dia d,· 'IU" 110 C<>'I<'IX 
0:1 calal::'" ni és capaç d 1I"g,r tn que .. " 
el llo&lrt' idj"ma 't'~CT1I1, n·,s: \iU,· ""I 

"u x a 1i li ... d, I al, hm)":\ ni d. 
1>\1111 n ,n ".n! <I_ ,k doclrin:¡ 'li tI·¡¡C 

lu;¡lil;¡!. :\, vvldria 'IUt t'. m .1t'~It-s lli 'IUt' 
,!li tliIP¡e, clt:sllr¿'s llUC ;unb pt'llIl.nr l 
11 IU lsahl~· li Hlll clonar nna llIçó. l', ". 
i l"fl lin¡¡:u,·, ur~. ;d.·a !lel1gc.'"l"i una. n.) '.M1-

Ift·llndr~ d.scutint .amh ml 1\("1' a tlrm<lstr.r 
rrn: rl\ incOIl\t:n¡t'IIU ,1<'1 l('p:lI:uism .. , ni 

.-rn l'IXg\IIU¡¿riOl CIUt' Ttj.rrsrnt<-m nosal1re. 
dinlr,· t'I mO\lmr\l1 eatah. 

~. I DS~ discullt IIl) l,I Sr. Ya.cla, l'. 
10 romprr dr;a qut' s sforers a COII\ !J(C 
do:ls in lV,i,.nls ciri ~pal"tI5 1C [Juht 
nu t u: J ron·,-ncc.'J amb fOll m ,Is, 
com e 'IUl" \·OSle 'mpra. l', ro, tn fI ., 
t'c.ml'f<·ndna una dis¡;usHo") <tuc p<"T «fi. 
fc.ra ¡,m;a III .. Tt' salli. 1', rú • mi als 
m,·u .1011<'5 Pl"rò ,·oo.l~ ("nUr:!. nu al' 
rt'spt"<·I;ahlc du" .\mOt., 'IUC 1.. Lliga r('
¡;;tonali la \OI .'sl("r fllntl,Llla fa III'::. dr ~ ", 

q,lQlrf' 011\.< lI('r a 1ft l,allar l'' r mitians 
¡"¡.¡al~ I>t"r • ; .. ·"n~eJ,:lIir [·llllt>nt>!lll lili. 
,·a fi l":ltahlH);¡ dinlft· (I.- !"I. lat 'C"~
I"m~·.,l 

\'1"'· I Jlro¡.:r,un" polil;ç """n'. 'IU ,." 
tl' li, m'II!;\ dUI,r<', 11(" 2.1 unl' ,r~ ("T 

.i",nal ('11 l'Is ¡·slaluts i d·hawr ,. I. I 
"""_ 
lliS

tantm'·11I l'rvd,,mal l,d, "'''In·. hom i 
dd fINI durant IIn qllart dc W"j/le C1t 

aqtlt' Iu ('t>lumtws, t·~ lan cI:.cr que I ) I1KCS_ 
sit;a , ..• 1' m':·, r,,[,li!'OM-:lú. 

La tin.;,¡!ital fos I"aulonomia I.ol.tita d, 
Calalun);I. El 1,,1111 d'aqtJ(' .. t~ autouomla 
n .. '·s ,,"n· qll .... la CO!!liml;acio d\.' e taln ,.. 
dinlrr de ITM"t up,myllJ. Eh mitJan. p "f 

arnoor-h •• ':"1 1/'1'1, OlbtohltOlm 'I t"I~, I·' 
llU'· 1t.-s l1o:is ¡ ... rm< lill. 

Ilo \01 mk dar: 
l'~·rit c.ollt~lat lot a,,,,,. d'liRa manrra 

bc.." rul1lnd<l. ¡""fm,·lim. Sr. Sah ador, que 
li dem,"i '1I1t' aixi com jo he: ;ac .. ,iii l.1 .. ·u 
n"llu('rimnl1 d,' dl'fi"iT hi la 1I",lr .• a"I, 
lud poillira. li ¡¡Trgui ara qUI· '·OSI.· t'm 
digui ,." qUl~ c, f"narnt'nt(·ll ,." lè i els 1t·1I~ 
l'' l' a l·nll"Slar-sc a ''l'o,ar-It' a II'I ¡Juclri 
1It-S t"'slr", i a lI1anll"nir la ,""!t'i",, (Orit"tl~ 

lacià [",Titica qUl' ha "Ilat n·t!u;1I1 Iïmp,·r; 
1·'palllol a la sCI·a actu ... 1 minill1,l r,,
l'n·,lti. 

Cnm li dl·i" ,'n un~ ("arla anl<-ri"r. 'Iuall 
¡-aflll"l n·i d'1:-:'~¡lally¡¡ comt"lIçA d'i· .. ,·r· 
I",; '¡Ilall ,·o~Ii.· i d~ 5(·II~ I·ollh·m¡,nrani, 
C'Hlwn.;art'll d'JlC1uar cn I",!ili,·". ,d ni 
d'¡·oS("Ia'I)JI r{'~nava ~"hr{' Ull !t·rril"ri 
¡I !lasi d dohlt· d· ;l<ru~11 so""' ci Ilual rrK~ 
na ara. ; ,·h SCU1 ~úbdits eren gairehe una 
1I)t·ital més deli quI' ar;). Ic. Amh la 1",li .. 
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tka qll~ vostès so,t~nt'll 1 en que ara 
s·~ntl;ls~ud('ixen. Iot allò es perdé .. \mb les 
()rientacioll~ I¡UC nosaltres sostenim, tot 
allò pndia i òcvi<t conServar-sc i '-hauria 
e.m,erv;!.!. i donem com a !ITo\'a l'exemple 
de Iïnl11cn, Imperi britànic. 

Seria tall amalll( que tractés de PfO
var·m,' el ¡Wf qu':' vost':- con<;jt!era millor 
ci sistema dc fer minvar cada H'¡rad;1. !lles 
I\xkn,ió i Ja furça do: l'Estat espanyol?" 

.JI"uif'·Nf tlcl s cttfalnll s 
t i C 0 ,,11(' 

Ecli t~t pel «Cntal unya» grup Melona lisI a 
radical. de SnntiaM'o de Cuba, rehem aque¡o.t 
m8nilc~t: 

".\1 llostre poder han arribat ducs 
iulles de pm¡lagallda en Ics quals els repu
hlic311S catalatls (k Pari~. [LI. N, Cl i 
T,'pull/cans "ociali .. tc, catal<l.n~ dcmanCTll 
primer t'li d'lla 31 de g ... ncr d'enguany, la 
C(l(lpera~ió d~ tots <,ts catalans w'r a esta
hlir ,.¡ \lrim~r Govlern Ilrovi,iullal de la 
R",púhlka catalana; i en la segona, amil 
d,lta 25 dd )Ja..-'at abril. donen ja per 
c"n~titu¡t l'e~mental Govern (!u<, fan re
C,Hlfè (l'lmlllll d'dIs n);lleixo, seme que 
fa,,~in ~uI1CiX\'r ml', ¡lu,onalitat que la 
¡{'En Diaz Lllllkvila, 

Es acceptable, donc$, la constituci6 de 
1'..,'!Ulemat (;"\'crn ~ 

El "Catalunya", Jl;'rup nacionalista radi
cal, creu qu,- no, i \l~r aix.:. no ha donat 
re~l'v~ltI. a Ics sl1>;¡lites ¡.",lIdon~ o pr"po-

Es 1''''siloJ., qu.... un Pili le que vol la 
seva Ilil'..,rt'tt i IIl1ita per a la se\'a cons
tituciú ~1l E_tat lliure s'em!Jranqni en tan
tes de cu'es com ]Irdlell(:n eh r(.1)Ublicans 
catalans de Parí,. i comenci la seva cam
p¡mya indi'p'''ant· -e amb altres Ilobles que 
llimen tamh':: per la llur? 

Xo. Xns.1hres entenem que aquest as
SUml'tl' tk magna transccndència ha d'êsser 
tractat amh quelcom m¿;s de determinant 
i dO, s:u<li i l'l'r aix;, el ~ Catalunya·' Grup 
:-:, R. Iw determinat adrl',ar-sc ¡¡ totes les 
~utitah ¡;::ennanC5 CI1 la lluita per b llil>cr
tat de Catalullya, dicnt-Ios el que creu 
l'ol1vcuii.'nt, pràctic i prccis cn aquestS n'lO

mt"'nts ell què la lluita per l'allibelació dI,'. 
Catalunya es troba ('n el peri()(!c que en 
p .. dn~1l1 dir dI,'. v¡'ra incuhació o fermen
tació, 

"Catalunya" Grup N, R. de Santiago 
de Cu!,;!., ha e,tat la primera entitat (jue 
l'li tota l'.-\merica i en tot el vel! CQ111i
nl·nl ha llençat d crit d'!lIrfC/>,'IIII¡"It"Í¡¡ Ql'r 
a Catalunya, 

En constituir...;;e en l'any 11)07 estn.mpa
va en d primer artkle deh ~eus estatuts: 
El ¡Jrdere1l't ohjecte i linalitat d'aquesta 
lntit,'\! é. trctlldJar per tolS el!; medis pos
SIbles. fins a obtenir la completa llibertat 
de Catalunya. I en el seu :,¡rticle 4 deia: Es
tarà adlH .. rit a la Unió catalanista mentre 
¡l¡¡Uesta no s'aparti del criteri radica] que 
l'1 Grup ~tlst<;llla, 

Com pot veure'~ des del primer mo
ment ¡Je la ,eva constituci6,el Grup ha vin_ 
ant lalXlrant sense temences i a la llum 

ACCIÓ CATALANA 

del sül per a la recon,tÍlució de la na
ció çat:,¡lan<1., 

Filles drl Grup són les entitats HCatJ¡a~ 
lonia" BI,¡k N, R. de Gualltànamo i Ca~ 

~al nacionalista de C.1magiiey. 
¡',:g per això, {¡ueo amb l'autori!.1t que li 

d6na el seu historial. .en aquests momellts 
preci,os en què els dits relHlblicans cata
lam de P;¡ris, pretenen d'orgatlilzar la Re. 
plthlic::!. catalana, i en què sorgeixen ('n 
aqucs!a Repúblicn organitzacions com ci 
Ctuh separatist;¡ Núm, t. ha cregut ci Gr11p 
que lt,,~ia d'adnça .. -sc a tOIes Ics orga_ 
nitzacions i entitats nacionalistes, dient~ 
lo§ el que ell fa ja temlJS pensa i que 
creu hanria de fer· sc si és que es vol anar 
de dret i amb pa~ fcrm a laborar <1mb tot 
ci .. alar i entusiasme Ilrecisos per a em~ 
pren{lre J;¡ campanya definitiva Que culmini 
eu la eon,tituci6 dc l'Estat lliure de Ca
talunya. 

Cr~u, sí, cI .. Catalunya" Gnljl N, R. que 
s'ha de ícr l'acuhlament de tots els sepa
rati~ti.'5 cMalans i que s'ba d·anar a la 
comtituci6 d'un org-ani'l1)e dir.ector que cli~ 
rigcixi i l'ncamini la ¡lropaganda i l'acci6 
a dl'_,enrotllar pn a ns~olir el fi que ells 
prOl)O~l'l11, Per" tntén que no ha (['ésser 
un grup, ptr important i intransigent que 
sigui, l"(!llit qU[' pretengui acaparar i (Ii
rigir el 11l0 ... iffi('nt mundial dels se])aratjs~ 

tc~ catalans, 
Creu ci Gro], ¡[ue eh separatistes cata

lal1~ no han (Ic fer declar:,¡ció pública i 
notòria de llurs ,impatks vers alguns dels 
EstaIS constitUlh 1)1 tam]HlC dcmostrar 
l'l1e¡nistal o avcr!;i6 ver, cnp d'ells, Ent.c~ 
nem que els ((l1e volem l,I lIihertat de la n<'lS

tra Pàtria, havrm de conrear bones rcla~ 
cians amb tots c!~ E~\;lls Constituïts si
gUt quina sigui llur importància i sigui 
\Iuin 5igt,; cI lloc {!Ile ocupin dintre les 
qüestÏt"ms que es dehaten avui entre eUs. 

Entenem que llosaltres, els separatistes 
catalans, ItO bavem (lI' pensar, avui per 
a\'ui. amb altra eo.'a que no sigui la con5-
tit\lri6 de l'Estat lIillr~ de Catalunya, 

Pler a assolir·llO, ¡Jer a obtenir-hOo, 
havem d'aplegar els nostres esforços, ha
vem d·ajw1\nr Ics nostres energies, havem 
de reunir les nus tres i(ltd1i~':'11c¡e~ per a 
determinar d'una maner:l ferma i definit i ... 
va la ruta (tUl' ('¡lI ~eguir per anar (lreta-
1tl(:1)\ a la in5taur¡¡ció de la nació catalana, 
davant d~l m6n, i per tnon-t a la eonstltuci6 
del Govern de Catalunya. 

Com s·hi ha d'anar 1 Doncs fent tasca 
seria i bona, e;tudi;¡nt hé el problema, oong_ 
tituim els organi'mes com si fóssim ja Ull 

estat C01lSlituit i laboran! de complet 
acord tou els S<'parat;stes catalans eSC:lm
pals pds difcrent!! indrets de la terra, 

Crriem que el primer que s'ha de fer, 
és la Federació d'entitats nacionalIstes d'A_ 
mhica i amI¡ aquest fi venim laborant i 
ja dills POCs jorns serà un fet 1:,¡ Fcdera1 
ci6 de les entitals llaciO!\'a.listes d'aquesta 
Repíll)lica, 

Creiem que s'ha d'organitzar també la 
f'edrrad6 d'cntil,,-ts de Catahmy:,¡ junta-
ment amb totes les d'Europa. , .• 

Constituïdes aquestes Federacions s'ha 
de convocar una assemblca o convenció 
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universal de delegats d'entitats, grups i 
pcriodic~ separatistes i ha d'ésser aqllcsta 
assemblea la que estudiarà l'organització 
dels separatistes catalans i la que per ma
joria dc vots, ha d'indicar si creu COl1V.e

nient la formació d'un directori que en
degui t1 moviment, o bé si ~'ha d'elegir 
un govern provisional i en aqueM cas qui
na ha d·ésser la forma de govern que ha 
de regir t'Estat lliure de Cataltmylt, 

L'org:l1lització, com ja havem dit, ha 
d'ésser serio~a i g'lw, de complnr amh ca
bals l'''r a poguer portar la magna cm
presa que ha de culminar amb ci triomí 
del, nostres ideals, Això i altres molts 
assumpte$ seran punts a resoldre per la 
Con~~nci6 reunida. 

Nosaltres creiem (tUC si entre els sepa
ratistes c¡¡talaus hi h:,¡ ver amor a Cata
lunya dintre d'aquc~t mateix :,¡ny podrà ésscr 
un fet la Ilrim(ra ass(:lllblea; per aIxò nO$
,di res !t('ncem el cril de .. Acoblem-nos 
]Jer a llibertar a C.1talunya·· per això ens 
adrecem a tOtes les entitats, grt.l!)S i periò~ 
dics d'arreu del món per a dir-IM: "J n. és 
hora de fer feina seriosa i prufitosa, i de~ 
manar-los {jue considerin i estudiïn eI~ nos
tres propòsits per a vcure si és possible 
arribar a un acord i cclebrar la Convenció 
nltlllclia! de ~epamti~les catalan, •. 

Preguem, doncs, a totes les .:ntitats que 
rebin aquesta circular que ellS acusin re~ 

hut. 
Si estan conformes :,¡m/¡ eIs nostrts [lro

pò.its {jue ens responguin com més aviat 
els serà possible les següents rregunte5: 

Us considereu fr;;¡nCamcnt SCIl.1r;¡tis~es i 
creieu que la úllic.1. s;¡lvaci6 dI,-' Catalu
nya, és l'obtenci6 dI,-' la 5e\'a completa in
depcnd¿'ncia? 

Estimeu conveniel1t la c<"I('br:lci6 de la 
C{lnvenci6 mundial amh l'I li i objecte que 
indiquenJ? 

En aqucst CaS, fl\Iin lloc, pais i pobla
ci6, estimcu més pròpia per li celebrar·la? 

Quina data assenyalaríeu? 
Quins serien .els temes a desenrotlla r 

que enteneu que s'h:m de tractar? 
Quin,! forma de govern estimeu més 

factible i prool1ctiv<1 actualment per a Ca~ 
talunya? 

QuanlS dc socis compta la vostra enti
tal? 

Quin nombre de socis creieu que ha de 
representar Ulli delegat a la ConvoclJci6? 

Si 00 e5teu conformes amb l'ex])os:,¡t. a
gr:l¡rcm tnnlhl: cns lligueu la vostra opi
ni6 franca i sincera. 

.. Catalunya·' Grl1¡J nacion:,¡lista radical, 
us agrairà de prestar l'atcnci6 deguda a 
la seva exposició. 

Un cop rcl¡ude~ Ics r.l'spostcs, aquesta 
entitat informarà <l'rl resultat obtingut a 
totes les entitats, grups i periòdics als 
quals s'és adreçat. 

Visca la llibertat de Catalunya 1 
Santingo de Cubn, J juliol 11)22, 
P. A. del C. D.-El Conseller en C:,¡p, 

S. Carbonell j p¡l~g,-EI Conseller Secre
tari, 10l1u Pul/ada. 
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