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L 'ESFOB(,JDE 

TOTS 

Cal ll egir les lletres que arriben a les 
oficines d'AccIó CATALANA o a la redac. 
ció del nostre setmanari per compren
dre com l'ideari que propugnem ha es
tat rebut pels par dotes rntegres 8mb 
purf~¡$im fervor i 8mb justa compren
s ió. De totes les comarques de la ns
ció, o d'arreu del món on se troba un 
català rehem proves franques j since
res de l'entusiasme que la tasca que 
havem emprès ha desvetllat en els cors 
fide ls. 

Si aquestes adhcsio:1s, però, són es
timuladores, si aquest saber-se com
prè... .... segui t i ajuda t per les voluntats 
més nobles del pafs, dobla el nostre 
arany j precipita, per dir-ho aixf, les 
nostres 8clivi lats, la realitat, observada 
en tota la seva nuesa i cruesa, ens 
obliga a cada moment a fer-nos rene
xions seriosrssimes. 

Mai com ara la intel-ligèncin i la vo
luntat dels patriotes Integres no havia 
estat tan disposada a coHaborar a l'obra 
de renacionalització i d'alliberament de 
la Pàtria; mai com ara tants de cors no 
havien cremat amb l'nrdè:lcin d'avui da
vant l'altar de Catalunya; mai com ara 
un exèrcit tan nombrós d'adolescents 
no havia tan estat disposat a una 
mobilització ràpida i ardida tan tOS¡t els 
fos ordenada; mai com ara l'adversari 
no havia estat tan inhàbil en els seus 
ordenaments ni tan descuros en els 
reus propòsi ts. En canvi, mai com :lTa 

una tnn temible lentitud no havia es
tat observada en la massa ni un "dei
xem fer" tan revoltant no havia simbo
litzat l'ideal polític dels pretesos repre
sen tants de la nostra terra. 

Què s'esdevé doncs a Catalunya? 
Per què amb tols els elements necessa
ris per a promoure l'avenç dels patrio
tes i per a distribuir les forces d'atac 
i de defensa segons l'estratègia nacio
nalista 8S!:enyalarlt, " aixel!ament es fa 
amb tanta de lentitud? Aneu a un a ciu
tat, a una vil a, a un llogaret qualsevol 
de la Pà tria i esteneu un cens naciona-

lista. Nosaltres ho havem intentat en 
indrets diferents, diverses vegades; el 
resultat ha estat magn{fic: cada català, 
com a tal, independentment del jou po
Htic que li detenta la seva personalitat 
original, és un patriota, és un naciona
lista, és, sobretot, un home disposat a 
enrolar-se sota la bandera de Cata lunya 
per a lluitar per la ll ibertat de la nació. 
Republicà o carlf, elector d'En Pere o 
d'En Berenguera, és cada cntalà un pa
triota que ha adoptat detenninada eti· 
queta polftica per interès noble o baix, 
per inèrcia i, àdhuc, per eg:epticisme. 
En rigor se li en dóna. Parleu-li de dret 
al cor i a la voluntat i l'home català 
emergeix altiu í ardit. 

• ACCIó CATALANA ve a rompre aques
la monotonia polrtica, a destorbar el 
son beat, a reeducar els nacionalistes 
que han acabat per ignorar el sentit pri
mitiu i únic d'aquest nom, a aplegar 
els elements disperso~, a enrolar-los 
sota la bandera santa, a mobil itzar-los. 
a promou re l'avenç dcrinitiu, a distri
bu ir les forces d'at3c i Ics forces de de
fens::l, a posar, en fi, Catalunya en 
aquell estat moral de guerra al qual ens 
havem vingut referint. 

Davant la somnolència de tants, cal 
que l'esforç de.1s que han locat a diana 
sigui tenaç; que els inscrits a hores 
d'ara, és considerin també mobi litzats i 
que tants d'adictes de C:!la lunya o de 
fora com ens escriuen, recordin que la 
tasca primera i única del nostres amics 
ha d'ésser actllar sense repòs. 

r:OBHJ;;SPONI)I~NCLA 

(Antl.lurl l RudlnJll',oct 10 t 

Els que havem portat a la rea l it:l~ 

aquell es iHusions que tot fadrí ha sen
tit en els seus vint anys, aquell es ànsies 
d'arriscar-se a provar les ales totju:;t 
articulades després de l'esqueramenr, 
podem dir el saludable d'aqueixa volada 
i tot el valor emotiu que enclou un viat
ge món endins. 

Només aquell es blaves il-l usions pri
miceres poden. donar un tast d'aquei
x-es realitats de de~prés, Pero vet-ac{ 

tot un altre món d'emocions; insospita
des que es presenta si s'escau que 
aquest viage el faci un cata là, si en dir 
catald volem sign ificar tot el valor in
trínsec de la paraula. 

Per a un fadri de qualsevol altra te
rra, certament que és una cosa delito
sa també, perÒ per a un català hi ha 
talment tot un sobrepuig d'emocions 
com si se li volgués fer més palesa la 
sort que per ell representa només l'ha
ver nascut català. 

Ningú, sinó els que ho havem vis
cut, no es pot imaginar el que signi
fica anar pel món amb una ¡Jàtria nova 
a ensenyar i una terra no descoberta 
encara, que com altra terra de promis
sió és tot un miracle de bellesa, d'har
monia i de llum. 

Només aquelles paraules simbòli
ques de l'estricte català Maragall, adre
çades a la flor del P¡,eneu (una prince
sa que el trobador enyorava) que fan: 
" ... era tan de mena gracïosa 
que entorn tothom li feia mitja rialla", 
poden donar el sentit just de la manera 
com el món rep aqueixa nova pàtria 
que com missatger misteriós li desco
briu als seus ulls meravellats. 

Jo els he vistos els estrangers mirar
me amb ulls tots entelats d'il-lusió. tal
ment infant& escoltant un conte C:e ra
des! Per aqueixes terres del Nord, tan 
pobres de sol i tan mancades de color 
i de llum, he trobat gent que esguar
dant·me com a un il-luminat, com a un 
llunyà Fakir, com a altre Zarathustra, 
han escoltat les meves narracions amb 
l'a lè sospès i resseguint els meus ges
tos amb els ulls tot cobdiciosos perquè 
els transportaven ql\c\com del nostre 
ardor, ells que no tenen la gràcia ex
pressiva del gest que acompanyi aque
lla parau la, gris.a com el seu cel, que 
se'ls escapa de la boca tot just oberta. 

S'han sentit venturosos de saber-ho, 
han sentit fretura de volar-hi, s'han 
sentit neguitosos de dir-ho a tothom, 
d'escampar una crida pregonant la bo
na nova! Quan els he ensenyat roto
grafies del Pireneu, del Montseny, del 
Montserrat. de la Costa Brava, m'han 
preguntat, ja certs de que no es trac
tava d'encfs ni de fantasies: 

-Però, com és que la gent no ho 

2a CTS. 
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SIIben; com ~ que ad ens arriba només 
la mala anomenada de Barcelona, que 
6 la ciutat del crim. de la mort i de 
l'anarquia? Un$ moments mé~ tard 
però, ja han maleü amb mi, aquella 
CO~a rastrera i \'jl que ens detenia la 
llibertat! 

Ultra això, innúmeres diver~ emo
cions us ~otg('n a cada pa.:;., !oii com un 
català enamorat de la Pàtria i a. cdc
gat de llibertat. paSSeu arreu com si 
talment fóssiu la no!'tTa bandera na
mejant i amb els colors pleo'i de vida 

Catalans adonnits; catalans amorfs; 
catalans indiferents; catalans estrange
ritzats; aquells catalans que a Ie:; pri
meres paraules ja els coneixeu que no 
pertanyen a la nostra fornada; cata
lans que han d'emprar caMellani!'imes 
per a parlar; catatans amb conceptes 
da Nació i nacionalitat fills d'escue/as 
tlacionalu .. catalans que viuen sense 
connexió espiritual amb el clam actual 
de llur terra, els he vist~ revirar i re
gcnerar-~e i tomar-~e tot un~ altres a 
la revelaci6 de què l'hora s"apropa, i 
que tot el poble ja es prepara i que ja 
en viu l'alegria talment a la vigilia de 
la rcsta major, aquella f~ta major de 
la deslliurança tan esperada. 

Altres, no catalans, que els desfeu 
l'equivoc de con~iderar un dialecto del 
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espailol aquella parla mediterrlnia que, 
tan b~ saben que ha ~tat la primera a 
la Península de traduir admirablement 
Shakespeare, per exemple, us pregun
ten plens de gratitud estranyats. 

Però, per qu~ no ho pregoneu. per 
què no ho dieu a tothom, a tants com 
ho ignoren que la vostra llengua ha 
estat parlada per reis i durant centú
ries i no 1>015 a Catalunya, 5,in6 a Ma
llorca, a València, a Sicllia i rins a 
Grècia ... a tota la Mediterrània? 

I altres i altres que els reu una vera 
revelació, u!t porten aquella benau
rança de poder constatar que només 
cal que Catalunya sigui coneguda per a 
bser estimada. 

Catalans, doncs, siguem optimistes, 
confiem en la nostra sanla causa! Tre
ballem tots a una, va, altres dins de ca
sa i els que n'estem exilats, per a ra
tiricar encara m~ que la nOstra eixida 
no t~ en cap sentit el caràcter d'una 
deserció, multipliquem Ie:; nostres tas
ques i si aconseguim trobar aquell amic 
ignorat del qual parlava En Rovira i 
Virgili, aquell amic que ens dongui la 
mà i ens ajudi a aixecar-nos, ens tro
barem per aqueixos camins, tots a!;Cen
dents, al bell cim de la muntanya ideal, 
a la calma on s'estalja la Llibertat de
fitjada! 

C O jU EN T L1 RI S 

Hi h:& vegadCl. que entim en el m6 
pregon de l'ànima nostra un poc de 
pes .. imí.sme, en perjudici del n05tre 
ideal sagrat. I aquest pessimisme 
que !'ien tim en moments crlties nosal
tr~, eli reconsagrats, els que només 
pen!'em en Catalunya per damunt de 
totes les COM$ -en el desvetlla com 
a negra nuvolada en cel diàfan. aquest 
tant per cent. ma ...... a crescut per dis
sort, de catalans que encara no tenen 
com a idea mare la llibertat de la no~
hil Pàtria. Aqu~t pcs-.;;imisme, però. 
pa~atger, s'e~vaeix aviat, perquè 
c:reic-m i tenim el convenciment que 
tots aquest-; catalan .. freds d'amor pa
tri, tard o d'hora coneixeran llur error 
i entraran, no en tenim cap dubte, a 
formar part de les files de l'exèrcit 
alliberador de la Pàtria. El dia que tOlS 
els catalans coneixeran la hiqòria de 
llur terra, la veritable, no la que els 
han en.;;enyat a les escoles que sost~ 

¡'E!'.tat que ens !'iotmet, aquell dia cau
rÀ de llurs ulls la bena que els separa 
de la veritat i !'ieran ale~hores els més 
ferms defensors de la llibertat de la 
naci6. I 6t que, actualment, la maíoria 
dels catalans desconeixen el veritable 
fonament del nostre plet nacional. 
Creuen molts que és una id ea novella 
eixida de la ment de quatre inteHec
tuals. Si aquesb catalans, però, in
conscients la major part, sabC;5.Sin que 
el que volem el$ catalans patriotes és 
una adaptaci6 al ret viu de Ja naciona
litat, és la rC!lOIuci6 d'un problema d'in_ 
dependència coJ.lectiva, serien tot d'u
na al nostre cOstat. Cal, dones, fer
Ios veure com segueixen per una ruta 
que no és pas la que veritablement 
els dictaria el cor. E., un preçepte de la 
llei divina ensenyar aquell qui va 
errat. Ensenyem a tots eh. catalans in
deci!'i05 la hiMòria de Catalunya. Tot 
aquell qui conegui la història de la 
nostra terra i en conegui les gJòries 
pretèrites i les vexacions de què ha 
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estat objecte, no li doldrà dir-se catala
nista i no tardarà a soHicitar la seva 
admi .... .;;ió .1 nostre agrupament, 

J ,¿'f {ui",. Qb,'e"; i§ IIU! (" tinTi; 

S'hi ha de pensar i !'e'n ha de par
lar del nostre futur obrerisme. 

Tal com estan avui les coses. no fó
ra complet l'adveniment de la lliber
tat de Catalunya. en un ambient so
cial injust. 

Fóra una paradoxa insana i perillo
sa, que havent Catalunya assolit la se
va plenitud pOlftica, l'obrer català, que 
repre:.cnta la majoria numèrica dels 
catalans, !'.eguls sota l'escandalós es
clavatge de la tragicomèdia actual. 

No, l'actuació si-dient obrerista, que 
ha lliurat l'obrer català com a joguina 
dels seus capricis, fins a fer-ne hu
mil "ervent de ¡'avarfcia d'uns quants 
vividors, o del deliri anàrquic d'una 
idenlitat anticatalana, per existir i de
senrotllar-!'ie ha de menester l'apa
tia o la complicitat d'un Estat inepte, 
i inconscient dels problemes dels .;;eus 
ciutadans, com ho és ¡'E!'!tat que avui 
engrillona la vida catalana. 

No ha d'ésser possible (i dubtem que 
ho ro~lla sen vida social d'avui, allu
nyada de justfcia, i a voltes ca1vari de 
vexacions; per ¡'abandó i desempar 
del .. pode!"" publies, que po!!en o 10-
leren en la runció ciutadana una do
ble esclavitud, una en l'a .. pecte poU
tic (Catalunya), altra en l'a!ipecte so
cial (treball), 

Però ¿com expurgar tanta de malu
ra? ¿com inMaurar la situaci6 més jus
ta possible, o al meny!l una no tan 
injusta? 

L'alt grau de saturaci6 patriòtica. in
di~pcn!'iable pel definitiu res!'iorgim~nt 
català. no !erà pràcticament, el sol ca
mf pel manteniment d'una pau social 
veritat ni passadora, ni con<;titueix la 
Itarantia tota de la prosperitat i e!'otabi
Iitzaci6 d'un obrerisme minim. 

Cal que en l'estructura polftica de la 
Catalunya all iberada s'hi tingui pre
parat el camp de les futures lluites. en_ 
tre el capital, la tècnica i el treball; i 
es plantegi el problema en unes pre
mis .. es leltal!'" m~s amp les, més justes 
i mé~ modernes que no pas les que 
limiten avui les poques o po"Sibles ac
tivitats obreristes nflcionals, reempla
çades en gran part i quasi totalment 
eclipsades per les exòtiques. 

I per a l'instsuració d'aquest marge 
liberal per les lluites obreres, en les 
nostre5 fulures lleis ciutadanes, cal 
pen!lar i sentir (molt dreturerament), 
els camins de justfcia, a conced ir a 
l'obrer, per les seves reivindicacions i 
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emancipació; i cal fer-ho molt acura
dament, no tant mirant Ja seva majo
ria numèrica dins la població calalana, 
com esguardant el seu assedegament 
de justfcia, primer; la seva condició 
~ocial, desprts; el desem par quc en 
la ~eva funció ciutadana tolera l'Eslat 
opre~or, darrerament. 

Havem assenyalat unR qüestió prè
via, que constitueix ara un objectiu: la 
fixació legal del camp de la lluita. Un 
altre dia indicarem algunes de les ru
tes que l'obrerisme pot seguir en el cas 
català, i la que creiem més indicada. 

Avui cal només deixar ben clara ¡'n
firmnci6 que: no creiem possible (ni 
just) que després de l'c!'iclat de la lli
bertat catalana, persi~tfs en l'obrer la 
qüestió obrerista, en la rorma que està 
situada avui, i que es caracteritza pels 
següems extrems. Primer: una con
juntura social-econòmica netament ca
pitalista (amb uns homes del capitalis
me, els graus de cultura i d'avarfcia 
dels quals han d'ésser dispensats de 
comentaris ... ). Segon: un retard de 20 
O 30 anys en el tracte legal de l'as
sumpte obrer en relació amb la vida 
internacional. Tercer: un jou terrorista 
amb escassos profits generals, el que 
més, profits puramenl m8lerials (bas
tant aparents). Aguditzat, aquest jou, 
en les seves manifestacions anti-ciuta
danes (en delictes comuns) per una 
competència de monopoli. AClUant 
amb escàndol i impunitat, davant d'u
nes autoritats passivamenl espectado
res, conquistades, o al menys en ple 
abandó de llur ministeri. I quart: un 
esperit obrer decandit en la seva dig
nitat, com s'escau a un poble esclavit
zat, sense la pau de veure les seves 
necessitats ateses i en front de l'exem
ple de classes superiors poc espiritua
litzades, però amb una saba treballa
dora moil fenna, unida a molt nobles 
virtuts, que són peanya sobre la qual 
gravitarà l'esplendidesa de la Cata
lun ya ll iure. 

(,'ttlttlftnytt, ell /l'filies 

Ha esdevingut ja popular entre les 
gents s im bolitzar l'amor en un foc que 
abranda el cor i sovint es propaga i 
encén una atIra flama viva a l'esperit 
d'aquells que ens volten. 

Com totes les imatges que el po
ble fa seves, tl! aquesta una bella gran
desa primitiva i alliçonadora. 

Hi ha amors, que de sentir-los no
més nosaltres mateixos i amb què es 
comuniquin a un all re és:;,er, ja n'hi 
ha prou. N'existeixen, en canvi, d'altra 
mena: d'aquelles que cal propagar en
tre les multituds integrants d'una ra-

BARCELONA, 26 OCTUBRE '92:1 

ça fins a encendre en flames, tota una 
nació. 

I quan el foc és ben encès i les se
ves guspires han arribat als recons 
més allunyars i impracticables, cap rui
xat ni tempesta no pot apagar-lo o fer
Io decréixer. 

La primera flamarada temps ha que 
a Catalunya l'havem vista e".opurnejar; 
però hi ha hagut calma. Ha mancat 
el vent propagador que hauria fet fla
mejar tota la Pàtria. Ara és hora que 
el seu bur constant acompleixi la tas
ca que li pertoca. 

Nosaltres prou voldr!em que aquest 
vent fos tramuntanal i abrandés en un 
instant tots els pits d'amor a Catalu
nya, però per ventura si s'encengués 
tan de sobte fóra un foc d'encenalls 
que quatre gotes de traïdoria o desen
gany convertirien en cendres mortes. 
Ens cal un ora tjol molt fi, d'aquell que 
de primer acarona el sentiment i un 
xic mé~ tard provoca una flameta i no 
us en adoneu que el foc ja us crema 
i us embolcalla tot de llenques roges. 
I ja aleshores se'ns ha ret seu, s'ha 
possessionat de tota la matèria imfla
mable i ha esdev ingut etern a la nos
tra ànima! 

Nosaltres ja sentim l'amor a la pàtria: 
l'esperi t nostre n'és flamejant. Ara cal
drà que mai no parem de bufar. Res
ten encara molts de catalans que te
nen el cor fred i el $ent iment adonnit: 
havem de fer-los arribar Ja guspira 
provoca dom de l'incendi; havem de 
desvetllar tOls els esperits amb la cre
mada san ta, guaridora d'inèrcies. 

La feina no deixa d'ésser pesada i 
ll arga. Tot amb tot , serveixi'ns d'en
coratjament el veure que fins els ene
mics ens ajuden. Si nosaltres predi
quem tothora la Llibertat com a idea l, 
ells ens ran veure, cada dia més, l'es
clavatge com a vergonya.. A cada 
cant que entonem els patriotes. hi co
rrespon una trepitjada dels opressor.>. 
No és aquest un element que amb 
molta d'eficàcia coJ.laborn a la nostra 
obra? 

I el bo del cas ~ que van aparei
xent a cada instant amb més nuesa 
tots el~1 baixos mòbils de les embesti
des enemigues. Ara ja no toparil el 
vent arborador de guspires amb l'obs
tacle entrllbllncador del afalacs hipò
crites. 

Veiem ja clarejar tot el Lamf fins al 
cim més ah de la serralada; avancem 
una passa més. a cada nova guspira 
que s'encén; albirem m&; bella la des
ll iurança a cada nova passa que avan
cem. 

No deixem mai aturar el vent que 
pOrta viles en ll à els nostres amors 
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per tal com només l'amor provoca els 
heroi!'.rl1es. 

Sigui la nostra renaixença una per
pètua nit de sant Joan , amb unes fo
guerades creixents d'entusiasmes i de 
desigs de lluita. 

l , a mig camí, no perdem mai el co
ratge ni ens distreiem un moment: un 
pas mal donat és causa d'una caiguda, 
i com mf!s amunt fóssim, més avall 
ens despenyarfem. 

Sempre que en mig de la lIuitr. ens 
manqui rortitud, contemplem l'espien
dorositat de la nostra bandera onejant 
i fixem-nos sobre tot en la sa ng que 
la fa viva; deixem estar la lluïSSor 
dc l'or, trlliidorament cnlluernador:l. L:1 
bandera. la protecció de la qual pOt 
ésser definitiva, voleiarà al damunt nos
tre menrre aquell vent no amainarà. 

I veurem, a In fi, com arriba a és
ser tan gran l'incendi, que les "bom
bes" enemigues faran tard.,. 

~'B7'I7'ES HIS7'O~UE."1 

LtI ,I(u"'('j'" ,'ol""I"t 

Heu's act que avui ens han narrat 
una petita \;erfdica gesta realitzada per 
un malaurat patriota joveníssim. Mort 
entre el dolor dels seus i el dels que el 
conegueren ardent en la seva fe en els 
destins de Catalunya, se'ns perdonarA 
la publicitat que donem als seus mots 
darrers. Per ventura, una mitja rialla 
compassiva saccejarà la faç del tebi o 
de l'indiferent. Els que vivim, però, en 
esperic amb la Pàtria, sabem que 
d'aqu~tes petites gestes que els in
rants i els adolescents acompleixen 
amb un tan dolç fanati sme, Catalunya 
en beneficia essencialment. 

Evoquem, doncs, aquest adolescent a 
l'hora de la seva agonia. Ha complert 
amb els seus deures religiosos i, en la 
pau de l'esperit, la claror dels ulls re
vifa com volent vèncer la moeca del do
lor que li defonna el rostre. Prega amb 
els seus i, de les seves pregàries en 
consagra piamem una per la causa de 
Catalunya i pels seus màrtirs passats i 
futurs. De~prés. aprofitant un moment 
d'a~sossec, dicta a cau d'orell a del seu 
pare, una darrera voluntat verbal. 

Destina uns llibres a un amics, una 
petita coHecció monetària al coHegi on 
acabava de cursar el batxillerat, els pe
tits estalvis a una a:;.sociaciÓ benèfica, 
etcètera. I en aquella hora fatal, atina 
encara amb altres petits detalls nobi
Ifssims! la llaçada catalana que vol 
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lluir en el seu darrer sojorn terrenal. 
una petita llibreta de notes que ra cre
mar a davant seu, un retrat gentil que 
ra tornar al seu destr, . 

Dictats els mot" darrers gaireb~ im
perceptiblement. decanta la testa i el 
creuen morts els presents, quan fent 
un e!'iforç per aixecar-se diu: 

No f~u p/)sar l'esqu('la a /., Van
guardi •. 

I posanH;e un Crist arran de llavi, 
mor. Podran els e~per¡t5 lleugers pren
dre's faeciosament aqueste,,- paraules. 
Els que viuen, però, amb tota la seva 
magnitud la tragèdia del jovent cata
lanisla, impotent davant el "deixem 
fer" de la majoria dels si-dients pa
triotes bell punt passen dels Irenta, 
aqu~;ta pa<;<¡ió catalanitzador. duta Ilns 
a l'hora de la mort ~s d'una alt. exem· 
plaritat. 

REVISTA DE LA 

PIlE¡,rSA 

~'ï fn 11; de;;rtl 1'(.,. 
~§ el tfllil d'un edi lorial a Vid,J nova, 

de TAífcga, 112 oclubre). Ja podeu su
po~ar de qui es tracta. Fa anys que la 
mateixa cançó ~ taraHejada pels cata· 
la ns freturosos d'endin~ar-se pels via· 
ranys segui ts pels pobles Hders. 

DtI, .. ftu d'msenynllça k d~1 quI' u. 
1.:1 mk gtló, l'Eatal "paJ'YoI; d'ai~ò i 
dr la rf"("aptadó dr tributs. EllS d"ixaran 
f('"f carrL'ter", carrils,. tdi6C-: .. J)C'r a u
c:ulrs. hhl¡ .. tt'cctl I er aixi, ¡,apnl ex. 
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du~h'am('nt nosaltres i Qui sap si amb l'e~. 

(>('rança de ft~. 'ho ~,'U demà. Ara del (IU': 
('S rcÍl·ft·ix ¡¡ (·l1scnya.nça ni de" l,rOl' ni de 
¡hUI)' no te n"hl pol " ... rlar. 

\1 ireu, ,in';. t'I cas d~ la 5U pcmió de 
1".l\lt"l'l,mia uniH'UII.aría: uu home dïd("f). 
I~ia ITIO<I~rna, r.,n Sifó. rel;latu~i)(; ,·t, 
pern • . Fn ~Iunlt'io. Uf! jóltnui lr¡)rn<·nta.nl 
dl!'l! I)arlit~ H·I1a. i t'li Vl'ure que t'1~ fat3_ 
1 ... 115 rari III de raut"f"I(mlia uni" .. nititria 
una C~ viva, en adonar.te 4U<' de l'Uni. 
vt'r itat l105altru en fa riem una c.,.,a ~ubs. 
l.am·ialtTl(>nl d¡fcrmla del !JU~ fins avui 
han estOlI Il'"t Universil:Us, amb un cop d.· 
C<"Ili e-soorra I!'I qU(' havia e lat fM. 

Un m"'lrc " traslladat. í el qu~ ewe. 
vi- aut"màticamCllt .;, d t;¡n(.arn.-nt de l'e ... 
c.:.oIa. I D,ru sap quan ,'(,brira.. ~Of.altrH 
no ho Ioli.hrm l'U El qUl' lIal)('rn h que 
!Ili queda interr"mput el .tr"V1"1 de t'fL

se'1r<'11Ç2. n .. c'n flll1"da ¡>as el H1ze pl!'r Ct'IlI 
dl' la colltrihl1óó ~r at,-acions d'aflue~1 
conre"le. I el 'IU" ~al"'m mel1ys b. en (IU;' 
deut'n in,·ertir.~ IltIlI<'1-t.~ d¡n"r, que pa
,m'm l'er Ulla ill~truc.ciÓ (IUC no se'ns dó
"~ 

que quan "e 'ns dóna no respon a 
l'e~perit de la PAtria. Perquè tanma
teix 6 cruel l'analfabetisme genèric; 
però potser m6 cruel 6 encara l'a
nalfabetisme dels que ha ven t conco· 
rregut 11 l'escola anys i any .... en surten 
"ense saber quina 6 la ~eva PAtria , 
senc;e saber de ben parlar ni de ben 
escriure la llengua propia, ignorant la 
història, la geografia i les necessitats 
de la nació. 

I el lI ega l Pere Vila? No &J signifi· 
cativa la actitud madrilenya? I els ,Çon· 
cursos de ramaderia organitzats per la 
Mancomunitat? 
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La 'IU(')ti/, k entreba.ncar. pdl'torb.1.r, 
enrl!'d,;¡,r, fi; i fer ni deixar que facin, per. 
'lll1! 1'11 ci (l'l<" h!("a a af~u d'cl1S4'n)ament 
tnth.,n¡ \ 1 1111<' raC1u;u·i¡, dI!' l'E~lat H 

dua5lr 

I aci el preat setmanari nacionali"Ul 
po!'.a un bell exemple. Bell però irritant. 

La \ Ha dt !-'ant ~Iarl; fie ~Ialdà fa mig 
ally qU(' Ie' l'rS<:vla dt' unis lancad ... : ¡Irí • 
m,'r ¡1l"r Imó1 ('fIitli mia dI: ~ar.unpi'), des • 
pr¿. d mcstrt pr .. p:ttari ha estai traslla • 
d ... t a ptlició 11('\'30. 

Sembla que quan un mestre deixa 
l'e-cola, caldria un substitu l immediat. 
Aixr ho faria Cata lunya governada per 
catalans patriotes. tant si curés de l'en· 
senyament el municipi corn si en curés 
el govern nRcional. Però, ara 

XOll/l'e itl(>f" 

ts el tHol del ponaveu del Centre 
nacionalista de Mollet, els quals tres 
primers números apareguts acabem de 
rebre tot soJ.licitant un intercanvi que 
acceptem gUStosos. 

¡·i,. ara--diu·-, ,'aranyav(,n a corrOl11-
pre lI!', n"~tr('$ virlut~ gelll 5I!'n,e cor. vin_ 
IfU<la al flaire d'ulla vOlal"ió, fa"or ... blt' a 
qui sa.p quin~ intercslloOS; pero d'ençà d.·1 
d~H'Clllam('f1t de la g('1I1 de muntanya I 

de Ja paguia dl' It'lI \·.alls c¡¡¡talarnl. d co
rn'ut 11<1 \·t lli l'indri dels cataus politiCl 
als I)<,hl", més f>dih m"nlre lïlU<':rcanvi 
no lilll(ui loU t'l, cair(', ,runa. ~ jmta 
per quant en d, catau, no hi arrela l¡r('
gonalll('nt cap ideari, prrquè no hi ha 
COll reu, me.nlre I!'ll tl camp d~ la tradició 
hi~lòri(';;¡ dc Catalunya hi té llOCS groixu. 
du i molt rallades :u rel!!" 

Desp rés saluda als patriotes catalans 
les public!lcions consagrades a la CRU· 

IncongruènCies El. M~~ UMC L ___ ... _._ .. _ ..... .. _._--_ .. _---'--'---_..-.._-_ ... -... _-".._._-----_. =:-..=-...:.:=----_.-.... _ ... _---_. _ ... _ .. _-- .. __ .. -_ ... _-_._-. __ .- ----..... -_ .. _-_._ .. _-,.-- -------_._----~ ........ _ ... _----...._----- ... _--~_.-----_ .. _--- .. .. _--
-..... --.. -_. __ .. -
l'lnlmil dd IfllIIl".,1 A "'4111.'. de \·Il. Ir.1OQ det 

l'ftlcÓ& 1'01'" •• 1;" X 35 cma 
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sa catalana tot esperant que, a no 
tardar, quan s'hagin rct càrrec que "el 
convenciment i l'esrorç de lots els cata
lans" és necessari per a assolir la 
llibertat de Catalunya, vindran també 
els indiferents. 

R marca despr~ la coHaboració de 
les dones a la t.!'>Ca empresa pels pa
triotes de Mollet: 

l això (IU<' no i: \t<;ual ,-curc_h,) ens 
C'fl('Of"alja em-ara ns ('('r'lui' a~s<>nyala nn 
fet auolit nomn a IIP1 nadons c;!.I'(!.Iyan. 
!!"res d .. la d,·ili!, .... ,,'), 

En el mateix numero el no~tre com· 
pany. el doctor Leandre Cervera asse
nyala la caracteristica actual de la po
!ftiea calalana, això b, Ja febr. de ca· 
talanittació que ha envaït tots els 
grups del catalanisme militant. 

El Iloblt inll;tnU, davant aquest ftt in. 
d¡scubbl.-. e~ preguntarà: de qu~ han .-r. 
nt lank5 d'anyadtl li lluita coutra ('h 
\'elh Ut'" ¡ elli mal p,L!riole~l 

Car, ~egons molt justament diu el 
senyor Cervera, s'ha vingut enganyant 
el poble cata là prometent·1i per a breu 
tennini, autonomies i delegacions a 
base de triomfs electorals batejats de 
nacionalis tes, lot per acabar declarant· 
li que cap d'aque~tes fonnes de ll i· 
bertat no li són adaptades perquè Cata· 
lunya està encara descatalanitzada. 

Cal ('mprendre una t .. t.ea intt'!l5a Cata. 
lun}a t'ndilu, I ... n~a,nl "'IlII,re qu(' ~I Irun 
protit IOt;' jlTafl per a la Pàtria 1:\ IlUbli. 
caci6 tr~1) .diari c.¡I.l;¡I¡\ i en catalo\. la ;n ~. 

lauróH:i6 d'una n"va \"1o('<,la Cllt<llana, ]'01". 

ganil:ació d'un CUI .. t tl'hisl"ria de l'a.. 
l'llunya 11 dc grall";,,t;' .... ralatana. !'I1" la 
C'OOqUt<t.a d'un acle de diputat 

A CCIÓ CATALANA no propaga altre 
ideari que aquest j bé ens plau el 
trobar·nos en coincidència amb els pa· 
triotes entusiastes de Mollet. La tasca 
Catalunya endins i pro escola catalana 
i cOnlra prem!". anticatalana és la las· 
ca d'avui. Siguem·hi lotS! 

El fuu"",.euf 

Diguerem un dia que el ronament 
per a una vera tenaixença nacional 
era l'escola, Aixf mateix el senyor Se. 
dó i Borrell al Llamp, de Falset ( 15 oc.
tubre), escriu: 

Dcs de fa llargs anl's que Oll'i aCata. 
lunya n "e pa.rlal1l tir nadona1i'IlI<!! ('oln 
;tkolQ1{la sah .... dura dI' la Pàtria ¡ aqll~ 
ta que porla ell ~m sí 1'('55tncia vital de la 
llibeTació de\s. catalans, 110 obté la florida 
i ca,'laeió ql"e ~s ck ,k,itiar entre ~ 
altTe~. CausC'5? Motiu,.? EntTe I ... di. 
\' (' r !>el raons qut' l',,,km .. Rt'g'oIT IU!oI<·n. 
lat;vC'5 de ço que di,'UJ, 5Ob~~urt mé-s, 
molt més, que cap altra, la falta d'eacolu 
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calalancs, 5CIlciahnen' catal na, que ~s 
, r.u:hea la 1"11. .c'orl¡.;l n C1onahsh. 
fa ClUC .I\"UI U('ll calah .. ml¡ e I li o-
d,'s i t'lUcnYIHl 'nu Il<'t!,o.gi>giu d~ le, ('$. 

rok. "¡'('wh .. "" exe Iuslo de r ,[ioma ca.. 
talà, i l'I no cnsc:: >atnC'11I el .. I. a.tr.t I~. 
lòria, ¡nó CJI Ut"5ta t' IQ TJl Tad .. 
d·lln.;¡ manera. \:tp plhr' .... mOl a a d' l J.

p;UI)a, dóna lloc a ell ed. llIil d, l'ltria 
no 1;1 I;om¡!ro'ngni ni l" d"lI¡ amI> l'I'X:t< il\ld 
qu<' ('I m('n"i .... i "n'nia, amplant.~ fal_ 
T.nl ·,"..:nIS tl<,clill.,,]nTS de ('riteris l"Qui_ 

\orat, I ill$utntallClal" m.'nad"rI de Ira.. 
JOCI I," ClUC no .'ac:oIIm a la realitat, la 
'111.,:11 C'og f" CJue UtI ('('1' col Iloi arribat a 
home i ... ·1I1e d 101..1 d'una Mlhur:, a,kquól. 
da, t'S \'~i suh~tr<'t d'a(judla equi,semC'1.!l 
r ... ",a<l,)ra nrcusària per una c<'>ln¡>rt'llsiú 
rxalta dd que h nadollali.me InOtiv:mt 
(olm a r~ultat d'aquesta incomprt'ru6 
IIX hi. de les \'cgae[t's, l'isscr cunln\ries 
del que haurÍOl de COI titmr una \an;¡glór;a 

OflIU]]. 

El fonament, repetim, és l'escola. 
Per nosaltres és un goig !óòaber que a 
la primera delegació d'ACCIÓ CATA l A!'lA 

cOfl';tituïda a Ripoll, la primera cosa 
s'ha preocupat d'investigar la mane· 
ra i els mitjans d'instaurar ràpidament 
una escola catalana, això és, autèn· 
ticament nacional. Imagineu només que 
a costat de les delegacions benemèri· 
tes escampades arreu de la Pàtria per 
],As~ociació protectora de l'ensenyança 
catalana, es constitulssin aqueMcs de· 
legacions de patriotes encarregades 
d'activar la renacionalituciú de la co· 
marca on radique!oosin. La tasca paral. 
lela rcalitzada pels que remourien tots 
els aspectes de Ja catalanització, cntre 
els quab és c:tbd:tl el de J'er.s.enyament, 
i la rea litzada pels que tenen com a fi 
primordial estimular l'escola catalana, 
seria tan eficaç que no dubtem d'un 
capgirament total de la manera d'és· 
ser i de procedir deb catalans, 

L'escola és el fomentar per a una 
vera renaixença nacional. Tot allò que 
es farà per propagar aquesta veritat I 

per a donar·1i probabilitats de realitz:¡· 
ció mel eixerà de la Pàtria Ics lloances 
més dignes. 

.I~1f ro/""fuf Uttt' ;oll,,1 

El Dia, de Terra' a, (17 octubre), en 
el ~eu editoria l, comenta ci dehat pro· 
mogut a la ~essió dt. l'Ajunttlment d'a· 
quella ciutat en què es !liscutf la invi· 
tació plebiscitània del Centre aulono· 
mista de dependents. Diu que en aqu~t 
plebi~cil na hi podia mancar la ciutat 
cap del districte que, accidentalment, 
és represenlat pel cabdill de la poli· 
cia ind[~cna, Això oblill:a el~ terrassencs 
a fer proves pennanenl'S de cata lanitat 
i de lleialtat a les aspiracions nacionah, 
Es rerereix a la propo~ició esmentada 

lO, 

que s'aprovA per 11 vots a favor (na· 
cionalistes i repuNicam:) i per 7 en 
contra (U, M. N.) i acaba dicnt: 

I .,t lun e. una n ... .ió; Catalunya és la 
11111 patr a deli Ql.atana. r:-s¡¡any_ b. 'Im. 
1,!emcnt. un E.5tat. e uhlll)a é. una cou 
t<>IlIPOriJ, aro dental. \mll rE Ut o ICnR 
rEttat, Ci>I.uw\)';a !t. 1·1 dret impre!lC;:indi. 
1.1,.. i\imitaf,lc, 1111'01 ,I;' i .. u,'¡,le, de gtJV1 r. 
nlr.te l'lla mal('I)(3, :';0 l!lI tra.cI3--T~ 

IIm .. ho Uf.l \ g;ada 1.1i -d"ma I!KTa quI:"
lIó arimilll Irallu és uu pro'oIC'T1Ia de 
bc::,n o I IiIOV ro "!'IÓ de ltOVf'rtl p!'Op!. SI 

ós n '''Vl'rnat, l'I l'' l'a('tual EstaI d'una 
III nnOl I dccta. Jt'a",rie'lll .. hnuant I Tei .. 
\ind!cant .,] dn'l " .q¡:uir ci,. 110 11"1"5 {ks. 
1111., I a u I dn·t prim"nlidl no ;a<lm 'T 
linll al 5 i COfIdic,,)n.i utra.nYfl; Únl. 
c.:.m It a u l~! limitacions ; coo¡Ji 10ClS 
~ue n Ixen Jto la nlurc v(,lunt.t d,,¡' Cllb_ 
13n.. (,.·ó M el {IU~ expTeua la I>ropos>ció. 
Ella ¡firma "\III I dTct; ilO el limita ni el 
)niiCI~ 

La rop icio e 51, ~ és M a l'noti .. s~. 
pa.ratTSta. KOS3ltr. mi<'m que CataJuny;t 

10vemaT_ I lanat('ixa dintre de 
'I .Lat (' l' nyol e' na o allra forma de 

(1(:0\', TII. ('1\ una o altra nrgani!zac.i6 l'''¡;' 
til a. 'III lliurem, nt ,'ha!.ria de dl·flllir er. 
~ n, t )p' nu, I· .... c;¡J Tetontlxer, pl'. 

"'D, U d",~ll 10 ..mmt de La y¡,lunlal 
dl'lI cala ns d qUe Ca.ulunya i'tlCUl Ito
~ Tnat'4C rlla matClxa, cootillwnt dintTe 
de l' st:lt ('spal\~ ol. ~i d~ demes l>obles 
ue rUI tilu i"l'n avui l'F tat «ran),,1 tle. 

Te'n j on.patibl,. liS 1(-gitilnC5 i rrl'nun. 
b ('t .slllr. k CataJunr.. m'l a 
Tfnan nI .a ad e (atalà dintT~ l'I ('on_ 

I III tic l'E.,I I a <.ol, aJoJu'Te3, própi::L. 
l'DC'nt, 110 11;1"1'1 sq,an.li,I~s, en 11' •• ,Iit t '1'. 
r.'1n , "aTau. 

És tannlateix el bon critcri, l'únic 
que pot sostenir dignllment un patriota 
catal •• La reivindicació permanent de 
Terra~~a, honora eli rills d'aquella ciu· 
lat, Cal que l'homo fatfdic que detenta 
llur representació parlamentària sigui 
definitivament exclòs de la llista dels 
. repr~nlants de Catalunya", 

No s'hi juga unicnment el bon nom 
de Terrassa si no el de Catalunya, 

( 'oNfi. ; '~/tJbf!J'u 

Tot Catalunya s'ha commogut da· 
vant la m(lrt sobtada d'un dels seus 
poetes mé$ eminentq. La premsa dià· 
ria ha publicat exten"'O$ estudis necro· 
lògics i la premsa comarcal, cada dia 
més unAnime a apreciar els esdeveni· 
menl$ que es desenrotllen a la nostra 
Pàtria, ha fet eco al dolorós lament. 
Entre les publicacions que arriben a la 
nostra redacció heli'!; acl per exemple 
Alt EmpardJ (21 octubre), que, en pocs 
mot~, diu bellament la seva pregària: 

M;¡JloT ratal~ yol p lTen pk¡;r ,k. b 
!TIt)Tt <1<' l'in .. illnc ¡>OCb ),1 n. ),1 iqucl Costa 
¡ LlobeTa. FifrUTa excrlsa de I~ no5trc:t 
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11. 'f'U- ha ~S(rit r>àc:ioes que faran immor_ 
I;u ~I "'u nUEn. 

"fl T: ,lWdd desfulla damunt la J('va 
t .. mha I" r~u <le:: I"admirao.:it'l. Catal¡rn~ tic 
(a i m.llà de la mar. catalans de I" Cala_ 
llinya estr1da i ...,11 de les tM'ret cburadu 
de ~Iall,\rca. harrr"Kcm anú el no In' do. 
1<" qu.,' ,',",epre- a amb els din·rso. ¡\cc("Il:1I 
d'wl:I, m.oatc;l<a 1l.'fl,Itua. 

Una veu pura.-1a mc:-s pura (¡Ul' l'odí"m 
sospitar.--diu umbê ..-I ,,"'u eL"", en Ics 
cotrectQ l"5trofu qoc inJerim lU aque$t 
mlllle,'" c"m llita oradó i Ull.;!. lIuar..;.1.. rl"· 
[>C!lim.l'j h,t~ &quI-ix dam de comiat a l'lO, 
si¡tne C:L!lI<'" de ~[aDon:a. 

En el matei" ntimero Onix dedica 
uns hendecRsiJ.lab!; a la memOria de 
¡'¡Uustre tra~pa~~nt. 

E18 u08h'f' N f(l('J!I¡m Ull 

El nostre projecte -que anem realir· 
unt,' -de publicar en facsfmi l 1~ pu
blicacion~ catalanes francament patriò. 
tiques. ha eHal molt ben rebut a tot 
Catalunya. A propòsit d'ai xO ¡'Eco 
d'Igualada (21 octubre), escriu: 

El ...,emanar; M.\ttió a.tOl.I;ma" hOl. CU_ 

IUI.'",,:II t'n I~~ leve I)I.Ules la rf1,roducci6 
Im iaC5ímil de les l'uhl;I.'~JQn.t n.dona
IhtC5 C':llal;lI\U, Tot, ~h I><,nool<.". cali\. 
I;,ns quahcvul¡a qu., ~i¡ui llur mali, 
polil¡,:, Ilk"l\lre 'lluí cabda1me!:nt na
cH'Dati:.t'!, houoraran a'IU~~u. IJfII"¡"Wia de 
iOl. I,r.:mu p.atrii,tic<l. 

b 1lt:n illlerc~}I; i diglW de! nu;wÇ~ a_ 
que_Ió!. l,t'l\Sada th-1 l\úVI.'U ... ·tlnanari. 

\q<1eti1 rttul1, que put con~i,krilr_.e un 
n:c:, ,n,p!(' de foreu. era., ,",nmateix, ben n ..... 
ct' ari. I ew aniri'l hi', ¡'ubli"-;lf_lo ell ,',,_ 
UllI afelilll_hi una !trclI referència de ca_ 

d" P<'ri,Xlic? 

Aqu~ta breu referència de cada pe
riòdic tenim la intenció des d'un princi
pi de publicar-la el darrer numero d'Ac
CIÓ CATALA~A, d'enguany. a guisa d'in
dex que nosaltres creiem que <¡erà inte
ressanlÍs~im. A aques: fi els nostres 
collegues de Catalunya rebran, a no tar
dar gaire. un petit qüestionari, simpli
ci. :-.im, que no dl.lbtem serà amablement 
atès. 

LI, ere rltu/" (' fH,h'u I" 
ultlla JH'('If'Hft 

F3 nOlar Saba Nova que "no n'hi ha 
prou de dir-se naciona l i~ta, és prec ls 
~ er-ne"; aixÒ~: cal nctuar, cal exer
cír unll. acció continua i inten~a 3rreu 
on imcrvinguem i en tots els ordres; 
cal rer f>entir la no<¡tra "inf1uència." na
cionllli ... tft en tOt moment, per tal que 
l'ambient sigui embaumat de ~entor pa_ 
triÒtica i privi el re ... pirsr de tants d., 
ra~anlS com ens volten. 

:\Q h.ne," d', m¡)n'- ,]r 1"'1'">1, 1""r actuar, 
una a.u;ió l.'lIbv,arrada ¡ m"lIln1la.nia, e .. m 
UI'I ioc: d 1l<.,,(1tall n ... !,';,u;dó ha d''''1 'r 
tlo1~ IM'rò 1l)lot:naa. caltn<tl& 1i \"(,)Ieu, 
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pero amh Iota la "irior p05libl~. Així. ron_ 
eUlI\I"llllt Iota la nostra acció, tOl" la no._ 
1101 pre,.ió damul'l d'tIna IOla COla, M'rà 
mfa f¡\cil i mil ràpid t'I triomf que ~i aqUO',;.. 
la l)r~u¡6 haa-ué:1 (]';''''Iu;ar a l"hora da_ 
munt d,· molte. de eOM'. dif,~~l\Is. 

Una d,' les açcions l'rimcrea. una de I. 
tasques r,rimordials (l'I<' cal ('mpn'odre ; 
('OPlI'n;:lr t"t cguít, is ("0I1tra la l'Tt'm,;a 
eastdlana. i molt priuc'ip.¡tlu:tent, contrOl la 
r"llJIllUlrdiD, aquc_.t fllari d,· tallta cir("u_ 
lacu; a rlOl Ira l(!2'"ra i flUC :unb t .. !'a la ~". 
~t<li¡¡ aClua enlltra eh nlinlf"ntJ paIri,.. 

!\:o hi ha cal' raó QU" pUI0I; allOlIar tl 
que cap ('"oItalà e"m¡ln aqUO! t diari' lli d 
pal,er ni l'anun.-i 5ón r:t"Il~ fI(" pê!l. ilO t"I 
eompreu. i n'urt'U co 'In. a\ll' ,et..atlCllmtnt, 
d, ap;,udx r("-XCH de ¡.ap('r i ranll,.-i. 

\qu,' t diari t'li m;Ul$ d'Ull catali, ¿.~ el 
n!1lunciank'lIt de la. .. r'\i'i,;,¡ 1"'f!Iof}llalitat, Ell 
Ih .. a.rla tell 'Ikn.-ua QII<!' 110 ¿., la vostr,,: 
"" 115 "fén d~ 5entinwnh Int-. ,au dcl 
\· ... t~ eur; dI Ut r«(,r<h el latuatlle d'_ 
cIau, (llICO ¡)orleu damunt v~tre, i n,gl_ 
Ire-a, rom hom."! caslral~, ("ol\lI'otiu a'lut"'l_ 
I. injuri:.t. ''OI,lint\;l; & m~: pt'nT\("teu que 
la vostra mulll'r, {J1l' cls H.~tru fills, (Iue 
Ics \"Ol'tr("s f¡UIlI!iCS .',·ml'a 'sin ¡",",...nem. 
m, Itt at¡ll<:lot VCr! 'IU'~ ("I" mal" l'anima çat;,_ 

lan.l 'llit· h'ltC'f.l" d¡I>trf' Ilustrl" i rrdl1ra T'er 
n,I<"\'enir l1;ur~' i .,,!>¡rana. 

Tot! els O(\cionnli~tes heu de donar
se de roixn tot seguit. Cal actu3r, c~ 1 
poï.ar la no::;tra acció als indiferents. 

ellr" I" "n·m .... local. tl-mm. "litre altre, 
do. ,¡¡ari bt'1l ;nf(,rlll¡oh 1 ben , ... talans, /..J 
f'uNirilnt ; 1.<1 1'(11 d .. (1lItS/III1_N, ('al) es_ 
ana pot &!IC"r :tIdmrsa ¡><,r continu;,r e.I_ 

tant ab"n~l~ a \11\ diari (Joe of~n e:lda dia 
[a nostra ([igmllll dI!: lalalatl5, 

La bella creuada ha co:nençat ... 

Al11ec COlllftrcftl (t 

BALAGUE.Il 
#" #li,,,u t? ufJe, 2 0 ,l'o(' I,,bre 

CATA LANS: Van n compli.- qU!'l.tre 
ccnts nou anys de 13 caiguda del Cns
tell de Balaguer i del comte Jaume 
d'Urgell a mans de ferran el d'Ante
quua. 

t I) Copl~1III I. 111111 d~ prClpo<fl:andl ""blindi pt"; 
A«oo C ... T ............ 
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Data simbòlica aquesta del 31 d'oc
tubre de [413. Ella obre el perfodc que 
tràgicament fineix el dia I1 de setembre 
de 1714. 

No queia, no, ci darn .. r baluard del 
Comte d'Urgell: queia el primer ba· 
luard de Catalunya. Els c:unlans d'ales
hores no se n'adonaren; ara veiem, pe_ 
rò, que el primer pas en el cami de la 
decadència polftica de Calalunya fou 
l'entrada del primer foraster que venia 
a governar-la. Darrera d'aquell foras
ter, que pujà al soli per Ja força d'un 
antipapa i de la moneda, darrera d'a
quell rei conlra el qual hagué de re
dreçar-se En Fivaller, venia Joan li, el 
de la guerra contra Catalunya, i Fe· 
rran li, el de l'infaust matrimoni, i els 
Felips i el comte·duc i 1714 i l'extinció 
del govern catalA.. Darrera d'aquell pri
mer foraster que venia a governar-nos 
!!cguien a milers te::; autoritnb i els (un· 
cionaris forasters que ens han manat I 

ens manen: é. .. a dir, la ineptitud i l'odi. 
El procés que comença amb el primer 
foraster que en:;. governA. ha portat Ca
talunya a ts6er trepitjada com D terra 
de conquista. 

Aquest és el simbol que veiem en 
Jaume d'Urgell: el govern de Ca talu
nya pel .. catalans; el govern propi, que 
amb la coronació del seu antagonista 
comença de perillar, que tres segles 
m~!; tard és destruït, que avui amb totes 
les nostres forces lluitem per impO!:iDr. 

CATAI.ANS: Anàreu a Ripoll a home
natjar la glòria de Jafre el Pe16s, run
dador del Casal de Barcelona; aneu ara 
a Balaguer a rememorar la fi de Jaume 
el Dissortat, u1iim rebrot de la vella 
soca, símbol de Ja independència cata
lana. No hi ha cap comarca de Cata lu
nya on no pugui alçar-se un altar de re· 
cords, de sfmbols i d'esperances per re
novar-hi el jurament d'amor i sacrifici. 

CATALANS: A Balaguer, el dia 29 
d'octubre! Visca la ll ibertat de la Pà
tria! 

ORDRE DELS ACTES 

MaU. A les deu: Sftrdanes a la pla
ça del Sant Crist. 

A les onze: Descobriment d'una Upi. 
da al Castell , en commemoració de la 
caiguda de Balaguer el 31 d'octubre de 
[413, amb parlamcnts al-lusius a l'acte. 

Tarda. A la una: Apat popular, 
d'homenatge a ACCIÓ CATAl.ANA, 

A les tres: Míting ni teatre Pri nci
pal. Hi parlaran els !>cnyors: 

Rovira j Virgili, Vidal de LIOb¡ltera, 
Martí Esteve i Ventura Gassol. 

Dissabte al vespre, hi hauran tamb~ 
sardanes a la plaça. 
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NO TIOI LI RI 

..,l,'le "'(ljI"III(t(';Ó 

"(I(';llIu,l; ,.1" 
Diumenge tingué lloc la maniresta

ci6 plebiscitAria organitzada pel 
C. A. de D., la crida de la qual publi
cArem en el núm. 5 del nostre !'elma· 
nari (17 agost, pàg. 39). Es féu el lliu
rament de la Declar<1ci6, al Sal6 del 
Con~ell del Palau de la Generalitat. 
L'acte fou gravement solemne. Dos par
laments es pronunciaren només, els 
qual~ reproduïm íntegres. 

EN XAVIER CASALS 
El pre:;ident del Cenlre autonomista 

de dependents, En Xavier Casals, He
gt el discurs següent: 

Excel-lenlissim !>enyor President: 
Hlustres senyors Consellers i Oipu

lah de Catalunya. 
Sense allra autoritat que la que 

pugués donar-li ta seva obra catalanit
zadora de 20 anys, allunyada sempre 
de tot afany i de tOia inrervenció parti
dista, potser amb l'sudAcia, ben perdo
nable en la joventut que aplega i re
presenta el Centre autonomiSla de de
pendent!'; del comerç i de la indústria, 
prengué la iniciativa de demanar als 
calalans, una afinnnció de voluntat en 
moments en qu~ Atuïda aquesta volun
tat per doloroses circumstàncies adver
ses ¡ reclosa en una passivitat lamenla
ble, que no era més que un moment 
de repòs en el carni ascensional, ja es 
pregonava que nlgú ventant-se'n il
lusament i hirpidament com un retro
c~ inexacte o una renúncia, la qual se
ria inadmi!':ible i imperdonable. 

La nostra veu no clamA en el desert, 
sinó que ha arribat a tOies les contra
::Ics de la PAtria, que ben viva, i ben 
Agil é:; Senyors, per a reclamar el lloc 
que li pertoca entre els pobles i que 
li fou arreba~at amb porcediments pels 
quals ni ho pot haver oblit ni prescrip
ció. 

Malgrat de tOia la humilitat de la 
veu nOl:>tra, malgrat de Iota la inexpe
riència en l'art lan complicat de fer 
moure els perits engranatges adminis
tratius, malgrat d'una munió de cir
cumstAncies obstaculittadores, que ja 
ens feren retardar una vegada la data 
fixada com a tenne de la con~ulla, po
dem dir-vos amb tota honradesa que la 
iniciativa del Centre, ha 'reeixit esplen
dorosament. 

No cercàvem pas nosa[lres ni prele
nfem una unanimitat en la resposta. Ja 
descomptàvem els porucs, els adonnits 
o insconscients i fins els adversos ... que 

prou sabem que no a tOies les terres de 
la PAtria s'hi ha fet bona feina i que 
encara hi ha qui no sap d'albirar l'e~ 
pl~ndida unitat i bellesa de Cataunya 
per damunt de lurs minúsculs campa
ners .. 

Demés, la fórmula per nosaltres, pro
posada pel Jurament de la PAtria, que 
demanàvem als catalans per la seva 
crua sinceritat, ja ten fem la certesa 
de què no podia ~er admesa per tot
hom sense repars ni aclariments., i vo
lem fer constar ben all que a nosal
tres no ens contrarien, ben al contrari. 
en .. complagueren les explicacions i els 
comentaris i les exegesis; puig que nos_ 
allres trucàvem a la con!':ciència dels ca_ 
talans i no pretcnrcm pas fer caminar 
ramals. 

Consti, doncs, ben clar, que nosal
tres agraim l'honrada explicació que al
guns sectors polities s'han cregut obli
gaiS a donar de la posició que prenen 
dintre les rengleres de l'exèrcit patriò
tic. perquè, scnyors. els uns a l'avant
guarda, a la IInia de foc, els altres a 
reraguarda servint i aprovisionant i 
encoratjant i alternant-se i ",uplint-se 
i ajudant-~e els uns i els alITes, IOts ple
gats s6n això: l'exèrcit que lluita per la 
llibertat de Catalunya. 

Tenim, però, la !'atisfacció de poder
VM dir, que aquesta DECLARACIO 
neta i crua d'afirmació patriòtica, que 
tant esborronà aquell"l qui no havien 
sentit encara la veritat, aquells qui en 
compte d'acostar-se-Ii amorosament i 
ajudar-la a viure i a respirar, ja gosà
vem aturmentar el cos adurmit de Cata
lunya, prenent-la per morta, aquella 
Mnnula clara. humil, ~enzil1a de jura
ment ha estat contestada fervorosa
ment i tOlalment i integrament per un 
nombre considerable de Corporacions 
municipals de Catalunya, a les quals. 
com a representació col-lectiva de la vo
luntat de llurs respectius habitants, ens 
adreçàrem en primer tenne, i per un 
infinit nombre d'associacions i organi~ 
mes de tota mena en els quals s'estruc
tura ¡ pren activitat el cos social de Ca
talunya. 

Oferim portar-vos en el seu dia quan 
el recull "eri acabat, puix que avui ma
teix seran de segur, moltes les "cus 
fervoroseo; que arreu repetiran la nos
tra oració poUliea, els resultats definí
tíuo; de la nostra iniciativa, però ja us 
podem avançar i la confinnació la 
trobareu en aquest voluminós plec el 
qual us preguem, senyor President. vol
gueu rebre de leS nostres mans -que 
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la DECLARA CIO de catalanitat ha es-
tat aprovada numèricament per una ma
joria moll grOS!ta de catalan .. , d'habi
lants d'aquesta terra aimada, la volun
lat de la qual s'és manifestada ben es
pontàniament, sense encobriment i !ten
se reserves. 

Això es el que ens interessava a nos
altres saber, i això 6s el que ha d'inte
res.c;ar a tots, a vosaltres, senyors, per
què reconegeu l'autoritat no pròpia, 
sinó delegada, amb què venim a par
lar-vos, i als altres, perquè respectin 
aquesta voluntat, seO',e necessitat de 
què. per al bé de tots ens la tinguem, 
un dia, de fer respectar. 

El poble de Barcelona ens hauria 
acompanyat també en una de les se
ves manifestacions imponents. que te
nen tot el caire i tota la grandesa d'una 
mobilització civil, Rns aqul, fin~ a 
aquest Palllu, arca sagrada de les tra
dicions glorioses de la Pàtria, de no 
haver-ho impedit la disposició contrà
ria de les autoritats provincianes, en
carregades de demostrar repetidament, 
amb els seus aCles, la cega incompren
sió i la disposiciÓ adversa d'aquell po
der alié. que repre...ctenten, envers la pà
tria nostra. 

Malgrat de la seva mancança 
d'aquest aspecte apoteòsic que li hau
ria donat el poble de Barcelona, nos
aitres, davant d'aquest resultat esplèn
did, havem de dir que ens !':entim in
leMament joiosos, no per afalagar-nos 
personalment ni tan sols per le~ infini
tes i cord¡alfssimes moslTes de simpa
tia i afecte a la nostra aimadíssima en
titat que d'arreu de Catalunya havem 
rebul i que agraïm ben profundament 
i sincerament, "inó perquè Catalunya 
s'ha dignat escoltar la nostra veu fcnt 
l'afinnació m6s rotunda i categòrica. 
Rns ara, del seu voler i de la seva exis
tència. 

Avui, que per tothom, Adhuc pels po
derosos que condueixen els destin!' de 
la humanitat, es proclama com a única 
nonna acceptable per a regir i fins per 
a delimitar els pobles, la voluntat dc 
llurs fills o components, aque!':ta volun
tat del poble de Catalunya, diverses ve
gades manifestada, suara confinnada 
inequfvocament, esplendorosament. en 
aquest sufragi. del qual nosaltres en 
som mers escrutadors. s'hauria de veu
re reconeguda i respectada per tots 
aquells qui aimin el dret, In pau i la jus
tleia. 

Mentres això no s'e~devindri-i lan 
de bo, ~nyors, que amb ¡'esrorç de tots, 
poguéssim assolir-lo aquest moment 
gloriós de la ressurrecció de la Pitria 
cata lana nosaltres, forts amb aquest 
resultat que ens assegura la voluntat 
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invariable i serena dels catalans, dels 
homes conscients i dignes d'aquest pe
tit territori que voldríem veure res
plandir amb totes les virtuts i totes les 
grandeses, nosaltres que, recordant i 
usant la nostra senzilla fórmula, repre
sentem-ho diem sense orgull però 
amb tanta d'emoció que no sabríem 
ponderar-la-la voluntat d'aquest po
ble, nosaltres 

PROCLAMEM EL FET DE CAT A
LUNYA NACIO I RECLAMEM PER A 
LA NACIO CATALANA EL DRET DE 
REGIR·SE PER UN GOVERN PROPI 
l'inici afortunat i gloriós del qual, 
sou vosaltres, senyors que meresquéren 
sempre bé de la Pàtria per haver en~e
nyat a aquesta, amb les vostres múlti
ples i nobles. activitats, els prestigis 
desconeguts i l'eficàcia exemplar i re
novadora d'un veritable Govern al qual 
saludem flespectuosos i acatem lleials. 

He dit. . 
EL PRESIDENT 

El president de la Mancomunitat de 
Catalunya contestà, pronunciant aquest 
discurs : 

"Jo rep amb plaer aquesta nova ma
nifestació que fa el poble de Catalunya. 
Porteu aqui dues afirmacions. Crec 
que hi posaré una aurèola a aqueixes 
paraules si dic que no són noves. Jo 
tinc l'honor, amb altres companys meus 
En Prat de la Riba i En Duran, d'haver 
estat els primers en fer sonar a les 
A&.<>emblees de la Unió catalanista el 
mot de nacionalitat catalana. En les 
Assemblees aquelles, fins en la de Man
resa, la consciència de què Catalunya 
tenia els caràcters d'una nació, no es
tava pas en els ànims de tots. Ara això 
ho admet tothom' ningú no discuteix el 
fet de què Catalunya és una nació. 
D'això en deriva també una conse
qüència admesa per tots; el dret de de
terminaci6 de la fonna de govern. 

Després comencen a Catalunya les 
di'fparitats. La voluntat ha de deter
minar quina ha d'ésser la forma 
d'aqueixa llibertat: perquè la llibertat 
àdhuc en els paï~os independents, té 
una gradaci6. Recordeu aquella frase 
ibseniana que diu que és lliure aquell 
qui està més sol i cap país pot vantar
se'n ni desitjar la soleta!. Aquesta lli
bertat pot tenir fórmules diverses i pot 
aconseguir-se per sistemes diversos. 

Fos el que fos el meu parer sobre 
aquest problema polític, haig de :;:o!';te
nir aquí el que va votar l'Assemblea en 
moment ~olemne, reforçada amb la re
presentaci6 dels diputats a Corts i se
nadors de tot Catalunya. i avalada pel 
vot de tots els Ajuntaments. En aquell 
moment definírem quines eren les 
nostres aspiracions. Mentre l'Assem-
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blea no canvïi aquell programa d'Auto
nomia, la Mancomunitat l'ha de mante
nir. 

Nosaltres examinarem el resultat 
d'aquest nou plebiscit vostre, que ve 
no a contradir, sinó a reforçar, accen
tuar aquell altre plebiscit unànime. 

Jo el comprenc bé el fet que esdevé 
a Catalunya. És necessari ésser cec, 
vivint-hi, per a no comprendre aquest 
fenomen que es dc!'enrotlla. Una part 
de Catalunya sent el desengany de po
der a~solir els seus desigs per mitjans 
harmònics, dintre una solució de fede
ració. La causa d'aquest desengany és 
la conducta seguida pels governs d'Es
panya, que recorden aquells temps de 
Felip IV. N'hi ha prou amb què un 
descastat, amb què un funcionari faci 
una denúncia per despit, perquè la seva 
veu sigui escoltada. Tots sabeu com 
la força pública va dissoldre un mfting 
de pacífic bestiar. Jo desig en l'ànima 

que els que sentin aquesta definitiva 
desesperança, que tinguin present que 
la política en els pobles, no és solament 
un ideal: la polltiea es condiciona per 
la força i la possihilitat i fins per la con
veniència i pel comti sentir. Els sense 
esperança que s'enforteixin, perquè cal 
que la fortalesa baronívol i serena, ar
bori la bandera. A aquests només els 
prec que no emplein la seva Força con
tra aquells qui lluiten per la pàtria per 
altres camins. Vosaltres penseu així; jo 
hnig de subratllar aquen formós pen
sament del que ara acaba de portar, en 
nom de tots, la paraula, de què tots, 
des del més radical, fins a aquell qui 
dedica a Catalunya la part més mínima 
de la seva voluntat, els que s6n a l'a
vantguarda. a la !fnia de foc, i els de 
la reraguarda que els encoratgen, tots 
plegats són l'exèrcit de la lIibert'at. Jo 
no tinc dret a rebujar per la pàtria, 
més Que els traïdo~, i no és traïdor 
aquell qui l'estima a la seva fais6. 
Aqueixa Força, que jo us conjur a 
cercar, no l'useu mai contra els cata
lans soldats de Catalunya. 

L'acte d'avui, si Espanya tingués po
Iitics vidents, fóra un dia històric. Els 
que tenen ulls haurien de veure-hi, i 
els que tenen orelles escollar. La políti
ca d'Espanya, que té una història des
graciada, una sèrie d'experiències ple
nes de triste~.a, haurien de comprendre 
com els fets que actualment es succeei_ 
xen a Catalunya, no són sinó la repe
tició d'aquelles cadenes de fets histò
rics desastroms. 

Crec que és parer de tot el Consell 
de la Mancomunitat el continuar encara 
demanant la solució dels nostres ..greu
ges actuals i resoldre el problema de la 
nostra llibertat, seguint una història 
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honrosa del nostre passat. A Catalunya, 
per primera vegada en la història, es va 
resoldre un problema polític i, encara 
que contrària a nosaltres, es va trobar 
solució, per gent que parla, no per gent 
que combat; Catalunya va donar 
l'exemple de reunir una primera confe
rència de la pau, resolent, no per les 
arme~, sinó pel Parlament. Nosaltres 
voldríem, de la mateixa faisó, resoldre 
el nostre problema. 

Si la sort no ens acompanya, cap res
ponsabilitat no tindrem de les tristeses 
venideres.. Haurem sacrificat a la pàtria 
més que la vida; le& engúnies i desen
ganys de l'esforç pacient i resignat; una 
vida domada per la voluntat; visca Ca
talunya 1 

••• 
Ultra l'haver-s'hi adherit, ACCIó CA 

TALA NA estigué representada a aquest 
acte pel conseller de a Mancomunitat 
senyor Jaume Bofill, pels diputats de la 
mateixa senyors Vidal de Llobatera i 
Massó Llorenç i pel conseller munici
pal senyor Martí Esteve. 

A l e8 .Bm'!JeJj D1111lqucN 

El 16 de! corrent tingué lloc al Fo_ 
ment horgenc Wl míting de propaganda 
naóonali,ta radical. Presidí En T'[ollets/: 
.\luriJ.. Parlaren nil Ferlllí Po/all CIUC_ 
lles. per la Federació de joventuts na
cionalistes; J:II l'. S/mrrt i Gorcio., per la 
J OVCl1Illlt r¡,ac10w liSIn de Balàguer: En 
DO/rid (,"i,"01IO. per l'Unió catalanista i 
(ler la Trallll; En R,JI)IO¡¡ DI/rall i Albe. 
511, per la Federació democràtica naciona_ 
lista. 

Parlà desllrés ci doctor Hr/llibert Torres 
el qual digué que (Iuan un poble com Ol_ 
tahmya té plantejat un problema de Hi_ 
I>t>rtat nacional i aquest prohlema és d'ulla 
n:alilat viva., i (Iuan la seva ànima troba 
m la Sl""va l1eng"l.la el sentit d'immanèn6a 
illdl"",tructible, ha d'atànyl""r la seva so .... ir;"\_ 
l.ia. RemaTc;\ C011\ eh pobles que l'han 
atesa han hagut de realiüar sacrificis in_ 
comptables. Uigl1é que cali" into:n,ifi.car 
la consciència nacionalista i exaltar_la ]JeT 
tal que, en un momcnt donat, l'exc1osió es 
produeixi f;¡talmellt. Darrerament parlà 
En l'rllllerS( Macià. el qual digué que la 
realitat marca el c:uni d'una actuació re_ 
,olta. M ~ () ht'vcl1l d'anar a !"acció aixi com 
aixi-dil1-; cal preparar_nos i organit_ 
l,ar_nos.'· Afirmà que s'havia plantejat d 
COJlf!icte enlre ducs races, combaté els 
procodil11cnts emp,ats per Espallya al :"1.1_ 
rroc. manifest'\ que no sent odi pels trai_ 
dors a la causa de la Pàtria sino que el 
deure li diu que cal desemmascar¡tf_ICJ5. 
.\cahà diu,! qlle s'alanS;"Jva per Espanya 
una grossa c¡;isi i que calia salvar Cata_ 
lUlly:J.. treOOl1alll per COlll(tuistar la seva 
independència dam1l1 t la base de l' E~tat 
catala. 

Acabà ci míting viclorejant_se C1ta_ 
luny" i la seva llibertat . 

......... _ I~~.O.,------
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