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ANIMA DE SOLIDAT 
Legendes bellíssimes han estès una divina aurèola da

munt les testes dels soldats combatents de les darreres gue
rres, El soldat era, en la seva exaltació, un posseït de la 
idea de Pàtria endut de la voluntat de vèncer o de morir 
lluitant per ella. Obedient, combatiu, abnegat, pres del sen
timent de l'acció, enriquit de totes les virtuts guerreres i 
sobretot, en possessió de l'art difícil de sofrir ¡ de donar 
la seva vida per la Pàtria, el soldat en aquest drama apas
sionant en què dues voluntats adverses es troben cara a 
cara era l'home, l'home autèntic, posant en joc totes les 
virtuts i totes les passions que el sublimitzen. 

S'ha dit que la guerra—la guerra moral, !a guerra 
material—era una lluita entre dues voluntats de vèncer, 
1B més forta de les quals es manifestava sempre per la 
seva acc'ó méV-gran i triomfava. 1 que essent l'acció l'origen 
comú, eren mogudes pels mateixos ressorts; pel sentiment 
de l'acció social i pel sentiment del deure en l'ésser cons
cient. 

En llur joventut, en llur virilitat, individus i col·lectivi
tats senten una necessitat d'acció, això és, d'esforç, de llui
ta, de combat, exacerbats per la passió, que vol dir coratge; 
abnegació i sacrifici. La passió arma la voluntat, l'empeny 
la fa perseverant en la preparació i ardent en l'execució. 
És aleshores que totes les belles virtuts de l'home es re
drecen soperbament: l'esperit de disciplina, la solidari
tat, el coratge i, com a resum de totes, divinament embria
gant, l'esperit de sacrifici, condensació suprema de la virtut 
humana alliberada de l'egoisme i de la covardia, victoriosa 
d'ella mateix, preludiant la victòria damunt l'individu o 
la col·lectivitat adversa. 

La joventut sobretot vol abnegar-se; li calen, però, cau
ses per a l'abnegació, i aquestes les dóna, com tothom sap, 
la passió, no pas la raó. ¿1 quin sentiment, quin estat de 
consciència, quina fe ardent, quina idea justa, quina vo
luntat irresistible pot encendre aquesta joventut, pot con
tagiar-la, pot elevar-la a la virtut suprema? 

La idea de Pàtria... 
I amb la idea de Pàtria, que crea la passió, que des

vetlla l'afany de superació, una força commou el més pro
fund dels éssers, forja l'ànima dels combatents, genera el foc 
consumidor i ensenya el camf segur de la victòria: el 
sentiment del deure. Heu's ací el guia poderós, implacable; 
heu's ací la virtut inicial. Un cabdill eminent d'un exèr
cit vencedor de la gran guerra havia escrit: 

"EI sentiment del deure, per l'estima de si mateix, per 
l'aspre gaudiment d'ésser dels millors, d'estar lliure dels 
llaços que la naturalesa i la societat pretenen imposar-
nos, per l'orgull d'obeir només que la consciència, sobretot 

per l'altíssim sentiment del deure pel deure, l'home esde
vé una columna, contra la qual lluiten impotents els esde
veniments contraris í les forces adverses. L'home davant 
del deure, esprova el vèrtig embriagant del buit: cal que 
s'abnegui, cal que mori!" ' 

Tot sentiment, doncs; tota moral, tota ciència és fal-
setat, si abandona l'home a l'anarquia dels sentiments ego
istes i de les voluntats esporàdiques i passatgeres que no 
ajuden al deure. Veieu la desolació del patriota català que 
pugna per mobilitzar les voluntats joves i verges del país 
per a emprendre la lluita que ha de dur a cada català al 
recobrament de si mateix, i a la Pàtria al seu recobrament 
definitiu? 

Els catalans han desaprès d'obeir; els catalans s'han 
rebel·lat contra llur consciència, els catalans s'han vençut 
a ells mateixos, els catalans han naufragat en aquell es
cull que assenyala Alfred de Vigny: l'amor pel benestar 
i el luxe de cada dia, el viure amb tots els gaudiments 
amb totes les baixeses, un dia... Damunt la mar agitada 
que ens manté a tots en sotsobre, els catalans de tots els 
estaments amarrats damunt qualsevulla desferra es lliu
ren sense conèixer alba ni crepuscle a una cràpula sense fi. 

¿Fins a quan? En literatura, en art, en política sobre
tot, falsos Ulisses han desviat les joventuts catalanes de 
les deus perennes de la bella vida, de la única vida, de la 
vida heroica que bat tots els egoismes individuals i que 
encén hòmens 1 pobles de l'únic sentiment altruista fort i 
imperiós: vènce's a si mateix per donar la victòria a 
l'ideal. 

¿Fins a quan encara? Una idea mare sembla sorgir 
magnífica i imponent: la idea de Pàtria, de Catalunya, de 
victòria, d'avenç i de ihnvni per h bandera de Catalunya. 
Entorn seu una generació encara desdibuixada, remoreja en 
un diví balbuceig. Ja el coratge comença de tenir un preu, 
ja l'esperit d'abnegació és festejat amb certa exemplar te
nacitat, ja la mateixa castedat és elevada a benefici de les 
altres virtuts constrenyidores a l'altar on les decrèpites ge
neracions que tomben havien convertit en ¡as de llurs 
rabejaments descoratjadors. 

Un alè generós sembla commoure la més joveníssima 
promoció. Cara i braços encesos de la claror despresa dels 
ulls místics de la Mare Catalunya, s'aplega, tímidament en
cara, i assaja el recobrament inicial. 

Els cors i les voluntats d'alguns catalans novells sen
ten que el coratge, l'esperit d'abnegació i de sacrifici, la 
voluntat de vèncer i de dominar elssacceja amb una dolça 
violència. L'ànima de soldat pugna per encarnar-se en els 
millors... 

25 CTS. 
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PERFECCIÓ 

S'ha dit i repetit que el catalanisme 
representava en els diversos ordres 
de l'activitat ciutadana una tendència 
a la perfecció; el catalanisme era una 
pugna constant per part de tots els 
estaments d'adoptar llur tràfec distin
tiu a formes més perfectes de la se
va activitat. Així des de l'artista i el 
literat al manobra, els que s'afiliaven 
al corrent patriòtic es distingien per 
llur afany a adaptar-se als tipus exem
plars indígenes o exòtics que se'ls ofe
ria com a models per a atènyer. 

En determinats aspectes això ha es
tat atès; en altres hom treballa per 
arribar-hi; en alguns encara no s'ha in
tentat, L'afebliment del sentiment cata
lanista comporta a la vegada un afebli
ment d'aquesta tendència a la perfec
ció. Una renaixença patriòtica e apare
llada, en canvi, a una renaixença del 
bell afany. 

A propòsit d'això un setmanari olo-
tt, la Comarca, arribat al seu número 
500, diu algunes coses justfssimes que 
ens és grat reproduir: , 

"Havem volgut engalanar la Comar
ca i l'havem endiumenjada amb les 
gales de les festes extraordinàries per 
a celebrar el seu cinquè aniversari. Si 
hagués estat un periòdic ¡ovençà ens 
hauria plagut més celebrar la intimitat 
de la festa a plena primavera i joven
tut. Però a la Comarca, que ja comen
ça d'ésser velleta dintre el periodisme 
local, li és més escaient aquesta pau 
daurada de la nostra tardor. Així la fita 
que marcarà aquest número cinc-cents, 
serà tota daurada de l'or de les nostres 
fagedes. 

Durant aquest transcurs de vida 1a 
Comarca ha sofert pregones transfor
macions, mantinguent-se, no obstant, 
en un lloc d'equanimitat ben remarca
ble, si bandegem el record d'una ac
tuació personal. La vida més activa, 
però, de la Comarca és la darrerament 
empresa, adherint-se de ple a l'ample 
moviment patriòtic català. Ací es do
nava el cas que, del camí ascensional 
de Catalunya només n'arribava un res
sò; 1es qüestions pàtries més sagrades 
mereixien només un petit comentari; 
convenia per tant, una espiritual re
novació i això s'atenyé. 

No volguem esbrinar actuacions in
convenients, fallides o reixides, pen
sem en e] present i en l'esdevenidor 
del nostre setmanari. 

No creiem assolida una perfecta ac
tuació encara que estem carregats de 
fe i de voluntat per a assolir-la, en

tenent que això és una condició de " 
dignitat periodística. I així com reco- ï 
neixem la necessitat de la perfecció, ^ 
creiem de tota necessitat també la in- I 
corporació absoluta a la vida nacional c 
catalana. Si lluitem contra l'enemic Í 
local havem de lluitar contra l'enemic s 
de Catalunya. Sentim un entusiasme ! 
novell i una nova fermesa en la per- s 
sistència de la lluita empresa dies ha. 1 
En la commemoració del numero cinc- i 
cents ens sentim reposat?, i plens de | 
vigoria." < 

Heu's ací unes consideracions be- t 
llísimes. ¿Quin comentari hi podem ( 
fer que no se'l faci el lector per en- i 
davant? Fixem-nos només en els mots: ] 

La petita minúcia essencial comen
ça d'ésser perseguida a tots els indrets 
de Catalunya. Nombre de periòdics im
portants, els més patriotes val a dir, 
secunden magníficament la campanya 
empresa contra la premsa no catalana 
i amb entrefilets significatius mante
nen un caliu revifador, D'altres per
sisteixen d'una manera exemplar en 
llurs campanyes a favor de l'escola 
catalana i de l'Associació protectora de 
l'ensenyança catalana i la majoria de
diquen bon espai a assenyalar els aven
ços de la catalanització en llur vila o 
comarca, registrant els establiments 
que adopten la nostra llengua, els man
caments dels falsos patriotes, etc. 

Un adiete a la nostra causa ens re
met, a propòsit de les petites minúcies, 
aquesta nota; molt "trot de guilla": 

MINÚCIES ESSENCIALS 

S'ha dit que per a la completa re-
catalanització dels si-dients nacionalis
tes, vulgarment regionalistes i dels ca
talans distrets de la causa nacional, ca
lia exercir continuadament el patriotis
me de "trot de guilla", això és, rebut
jar tarjes que ens siguin trameses im
preses en la parla de l'invasor, diaris 
escrits en espanyol, no fer compres en 
les tendes rotulades en aquella llen
gua, no parlar en llur idioma als es
panyols que conviuen amb nosaltres i 
d'aquesta manera amb totes les altres 
petites coses anàlogues essencials. 

Cal ara aixecar el crit d'estar a l'a-

"espiritual renovació", "necessitat de 
perfecció", "incorporació absoluta a la 
vida nacional".,. ¿Què volem més? 
I no és pas aquest o aquell diari, a-
questa o aquella organització, aquest o 
aquell individu que ha de neguitejar-
ss per aquesta perfecció, que ha de 
sentir fretura de perfecció: ha d'és
ser tota la nació, recobrada com a tal, 
ha d'ésser l'ànima de Catalunya, de 
cara a l'esdevenidor per l'obra abne
gada dels seus devots, la tasca heroi
ca dels seus fills i la voluntat inven
cible dels que es posen al seu costat 
obrint-li, encara que sigui amb el sa
crifici de llurs vides, el camí del tem
ple august de la Victòria. 

guait amb el fi que el públic ciutadà 
faci fer tal com es deu la publicitat dels 
seus, divertiments, en els espectacles 
teatrals. No comprenem com una em
presa formada per catalans, que comp
ta amb una companyia d'actors essen
cialment catalans i que posa en escena 
obres escrites o representadesi en la 
nostra parla nacional, ja sigui del gène
re lleuger o picaresc com de gran es
pectacle, editi diàriament els seus car
tells en espanyol en els quals veiem 
com lluiten desesperadament els títols 
de les obres, en català i les altres ob
servacions, en espanyol. Perquè ningú 
no ens dirà que això sigui una bella 
mostra d' efusió. Si el públic que hi 
concorre tingués un poc de sentit comú 
i una mica de dignitat patriòtica exigi
ria que els esmentats cartells fossin 
redactats en la s,eva llengua o del con
trari li negaria el seu concurs, i en can
vi aniria lla on s'hi representa i s'hi 
anuncien les obres en català i que no 
sabem per quin fet malestruc només 
és veu rarament. 1 també demanaria 
a l'empresa que té confiada l'actual 
companyia de teatre líric català que 
Fes treure aquells ròtuls que diuen "lo
calidades" i "contaduría" i "preferen
cia", per altres de redactats en 
la nostra llengua, com també 
que fos traduït el taquillatge en 
els dos teatres esmentats. Dels altres 
espectacles, poc ens interessen ara com 

i ara. Tot amb tot, en parlarem quan 
¡ els haurem reconquista^. 

¿Per què aquest tarannà tan pacífic 
- I entre els patriotes? 

COMENTARIS 

Enemra «•! "Trot dv f/uittn" 
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EES MINORIES 
NACIONALS 

La minoria d'Acció CATALANA en el 
Consell municipal barceloní, present; 
com és sabut una proposició que aco
llia l'acord de la Societat de les na
cions reclamant el reconeixement per 
part dels Estats no afectats pel Trac
tat de Pau, dels drets de les minories, 
ètniques, lingüístiques o religioses 
compreses en llur territori. Després 
d'alguns ajornaments es posà a discus-
s.iú el 26 octubre passat juntament amb 
una proposició incidental que prome
tia lleialtat a l'Estat espanyol. Defen
sant la primera i combatent la segona 
el nostre cofpany senyor Martí Este
ve, ii.terpretart el criteri de la nostra 
organització, prrnuncià el següent 
parlament: 

"Després d'unes quantes setma
nes d'haver extremat la nostra 
paciència en una cosa certa
ment adjectiva, com és l'espera que 
s'ha imposat a la discussió i votació d'a
questa proposició, venim avui a defen
sar-la amb el mateix esperit del dia 
que fou presentada. 

No vull entrar—-diu—en les inci
dències extra-consistorials de què ha 
estat rodejada. No crèiem que suscités 
els, vius comentaris que s'han fet pú
blics en les darreres setmanes. Algú, 
massa optimista, havia arribat a dir 
que de no haver estat una contestació 
meva massa extensa a unes paraules 
del baró de Viver, la proposició s'hau
ria aprovat el mateix dia d'ésser pre
sentada. Jo—va dient—no he compartit 
mai aquesta il·lusió i, d'altra banda, 
celebre que no es realitzés perquè hau
ria estat per sorpresa o, si més no, ai-
xís s'hauria dit. És, a més a més, molt 
interessant de conèixer l'actitud de ca
da grup consistorial en una qüestió com 
aquesta, que no és pas de doctrina, 
sinó que fa referència a reivindica
cions concretes (l'ús de la llengua en 
els tribunals i a les escoles), a Favor de 
Ics (¡tub s'havia obtingut el vot dels 
que ocupaven els escons radicals i tal 
vegada d'algú dels mateixos que avui 
hi seuen. 

Fa referència al procés seguit pels 
acords, de la Societat de les nacions, 
les proposicions presentades pel dele
gat de l'Africa del Sud, senyor Mu
rray, fins arribar a l'acord unà
nime del ple de l'Assemblea 
el dia 21 de setembre, un dels 
quals; acords, el quart, diu: "L'Assem
blea expressa l'esperança que els Es-
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tats que no estan lligats amb la Socie
tat de; les nacions per cap obligació le
gal en ço que es refereix a les minories 
observaran, no obstant en el tracta
ment de llurs, minories de raça, de reli
gió 0 de llengua el mateix grau de jus
tícia i de tolerància que és exigit pels 
tractats i d'acord amb l'acció perma
nent del Consell". 

Jo celebre—continuà—que l'Assem
blea modifiqués, donant una major 
concreció, la proposició Murray, en la 
qual es parlava de minories nacionals 
substituint aquest mot per minories de 
raça, de llengua 0 de religió. 

Catalunya és una nació i el nombre 
de nacionals catalans són minoria din
tre l'Estat. És, indiscutiblement, una 
minoria de llengua distinta, de la més 
usada i oficial? Pot negar ningú, amb 
lògica, que l'acord de la Societat de 
les nacions afecta directament Cata
lunya? Aquests drets elementals, que 
són reconeguts i protegits per a les 
minories nacionals més ho han d'ésser 
al cos d'una nació. 

Un model del reconeixement d'a
quests drets, model que en térmens 
generals recomana l'acord de la Socie
tat de les nacions, el trobem en el trac
tat amb Polònia, en l'art. 7, del qual 
s'imposa l'obligació al Govern polonès 
de respectar les minories de llengua dis
tinta l'ús de llur pròpia llengua, sigui 
oralment 0 per escrit, davant dels Tri
bunals. I l'art. 3, del mateix tractat 
obliga a què la instrucció primària sigui 
donada a les minories en la llengua 
pròpia, concessió encara més ampla 
en el tractat amb Txeco-Eslovàquia, 
en el qual es parla de tot l'ensenya
ment. 

El senyor Rocha ens deia que els 
acords de la mateixa Assemblea ens 
obligaven a comportar-nos amb l'Estat 
com a ciutadants lleials i ens ha anun
ciat una esmena perquè així n'acordem 
la promesa. Nosaltres votarem en con
tra. 

És curiós que es demani aquesta 
promesa de lleialtat, quan en la reali
tat no s'hi manca, i com a afirmació 
prèvia a tota altra declaració de les 
contingudes en la proposició, El nacio
nalisme català és, precisament, en 
aquests aspectes una excepció entre 
tots els del món. Cap més no pot oferir 
un cas com la creació del Comité de 
l'Espanya gran que significa no sola
ment lleialtat envers l'Estat, sinó re
dempció i eixamplament de l'Estat per 
obra del nacionalisme, obra imaginada 
pel propi Prat de la Riba. Com hi ha 
correspost l'Estat? Negant, àdhuc, els 
drets més elementals a Catalunya. 

Comprometre'ns n aquesta lleialtat. 
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no com a compensació a] reconeixement 
dels nostres drets que fes l'Estat, sinó 
com a prèvia seria ridícol. Però ni 
que fos condició per a obtenir aquell 
reconeixement no podrien amb honra
desa hipotecar l'actitud futura dels ca
talans.. Apareixeria com la venda de 
l'herència paterna per un plat de llen
ties. Sortosament, encara que votéssim 
aquesta prometença els fets seguirien 
el mateix curs i la lleialtat del poble 
de Catalunya i l'actitud de rebeldía 
envers l'Estat, seguirien ben indepen
dentment dels nostre acord. 

Demanem per a Catalunya uns drets 
concrets, que entenem que li pertanyen 
sense que renunciem a aspiracions su
periors. Crec que en l'acord que pro
posem avui podrien i haurien de coin
cidir-hi tots aquells que fan afirmació 
d'autonomistes i més aquells que a 
cada pas fan ostentació de federals. 
Respecte l'ús de la llengua del país 
en les escoles és un dret que reconei
xen totes les federacions, excepte la 
germànica. En totes les federacions, 
Estats Units, Alemanya, Suïssa i Àus
tria Hongria abans de la guerra, l'en
senyament va a càrrec dels Estats par
ticulars. La llei constitucional de 1867 
de l'Imperi dual dels Habsburgs, tan 
titlla! de reaccionari, ordenava textual
ment per l'article 19: "Als països on 
hi hagi diverses races seran organit
zades les escoles de manera que cada 
raça tingui a la seva disposició els 
mitjans necessaris per l'ensenyament 
en son respectiu idioma, sense que es 
pugui recórrer a cap mitjà coercitiu 
per a obligar-los a aprende'n un altre". 

El mateix projecte de constitució 
federal espanyola de 1873 atribuïa 

l'ensenyament als Estats particulars i 
aquesta era la tradició federal. 

Respecte a l'ús davant dels Tribu
nals, em plaurà de retreure unes parau
les d'En Pi i Margal!, escrites l'any 1961 
Deia així: Aconseja el buen gobierno 
els uso oficial de las lenguas regionales. 
¿Puede darse nada más ilógico que 
confiar la administración ni la justicia 
a hombres que no conozcan la lengua 
de! país en que hayan de ejercerlas? 
Llamad a los que la ignoran a que, 
por ejemplo, declaren como testigos 
ante jueces y magistrados... ¡A qué 
de errores no estarán expuestos no 
entendiendo bien las preguntas y no 
siendo mejor entendidas sus, respues
tas por los que les interrogan! No sien
do posible una lengua universal, en 
lo oficial como en lo privado debe 
emplearse la lengua que se use en la 
región donde vivamos". 

En aquest Consistori, on tan sovint 
.'olireixen desigs i instints contraris 
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a aquests reconeixements sota l'ombra 
d'En Pi i Margall, invocant-ne el nom 
i la doctrina, sonen les seves paraules 
amb una claredat aclaparadora per a 
molts. Foren escrites quan el nacio
nalisme era en germen. Amb la vota
ció de la nostra proposició sabrem 
si en lloc de seguir el compàs dels 
temps, augmentant la comprensió dels 
problemes nacionalistes i accentuant 
el sentit de llibertat tradicional, els 
pretesos federals d'avui acusen una re
trogradado en l'actitud en el que invo
quen com a Mestre. 

REVISTA RE EA 
PREMSA 

l.u pàtria riel* catatan* 

Domènec de la Castellania al Llamp, 
de Gandesa (13 oct.), escriu que l'afec
ció dels hòmens per determinades co
ses és innada i esmenta com a exemple 
l'amor de la Pàtria. 

"I,:L Pàtria només pol éíïer una, com una 
sola pot ésser només la mare que ens ha 
portat al món. Alemanya es la pàtria dels 
alemanys; França la dels francesos.••, etc.; 
i la dels catalans...? Catalunya! 

Per això a aquella als quals se'ls diu 
que la nostra pàtria és una altra, els 
cal preguntar: 

SEMPRE AVANT! 
"Acció Catalana" 

LXCOBIGVALADA 

Dels nostres com patricis 

Per la vergonya de In ciutat 

I quan Catalunya era lliure. ¿quina era 
la pàtria dels Catalans? ¿És que els ca
talans no teníem pàtria? Hi ha doncs, una 
cosa més clara que la llum del sol: ío Pà
tria itls cotahm ii ' 'Uaíiaiyai 

Aquesta veritat, però, no és encara 
compartida per tots els catalans i d'ací 
la tasca immediata a realitzar: donar a 
conèixer a tots els nostres compatriotes 
aquesta veritat, fer-los possessors d'a
quest sentiment de catalanitat única ¡ 
incompatible per tal que lògicament en 
facin derivar totes les conseqüències i 
es comportin en l'esdevenidor talment 
com s'han comportat arreu del món 
els hòmens que tenint una pàtria no 
els és reconeguda en els seus tributs 
essencials: lluitar incessantment per a 
aquesta obtenció. 

També "Verus" a Costa de Ponent, 
de Vilanova (30 oct.), defineix els con
ceptes de Nació i Estat. Per a ell hi ha 
una diferència manifesta entre aquests 
dos conceptes, i que per això: 

La nació dels catalans és Catalunya, com 
:.i 11,!i ii.i i |a nació dels espanyols és 
Espanya. Per això som nacionalistes i per 
aixa lluitem i lluitarem fins a retrobar de 
fel In nacionalitat que lléu de dret ens 
'liniH i i|iii- l'Lsl.'it injustament contra na. 
tura ens detenta. 

Le* HHIHÍf<HtO<ÍOHH 
navio li a Unte* 

"Paradox", a la Campana de Gràcia, 
a propòsit de les manifestacions nacio

nalistes i de les exterioritzacions de 
l'ideat patriòtic dels catalans escriu: 

Havem cantat massa lits Ser/adorí: fià
vem cridat massa, massa extemporània
ment, visca Catalunya 1; ens havem pen. 
jat masses llacets als traus, i havem Pel 
masses actes expressant la volmiint de Ca. 
Uliiuyn perqué aquest hetlufiíameiii gesti
culador, pintoresc i líric rao s'evapori. Cal 
que tot, els visques, els himnes, els llaços 
i els actes, sorgeixin a les hores oportu
nes i amb l'oportuna decisió, Pensem en 
què els hòmens que han ¡lauisitfuit fer-se 
temibles, n donen de visques, ni fan 
diades per a expressar la voluntat del pro
letariat, i que els menys temibles, (-|s cata
lanistes, són els que fan més Vistosa i 
sorollosa ostentació de llur causa. 

Potser els llacets, els cants, i els ac
tes no sobren. Més aviat hi ha una man
ca d'actuació darrera llur. Car si cada 
chor que entona els "Segadors" repre
sentés un estol combatiu, si en cada 
català que e& penja una llaçada hi 
hagués un soldat disposat a defensar 
el que representa fins a donar la seva 
vida, si a darrera dels plebiscits ex
pressant voluntats unànimes hi hagués 
un poble disposat a fer efectiu en la 
realitat aquest plebiscit, tanmateix els 
cants, els llaços i els actes nacionalis
tes serien una esperança per al bon 
patriota. 

Un moment fou predi demostrar amb 
llustrina, càntics i actes "la voluntat de 

(Segueix fig, ¡32) 

if^SitP 
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Els espectres dins el temple 
Amb pocs dies de diferència s'han 

produït dues agressions episcopals con
tra la causa i els drets de Catalunya: la 
del bisbe de Tortosa, que ha prohibit 
als canonges que parlin en les reunions 
capitulars la llengua catalana, i la del 
bisbe de Lleyda, que s'ha negat a auto
ritzar la benedicció de la bandera dels 
Pomells de Joventut lleydatans. Són 
tan greus i tan yiolenis aqueixos dos 
atacs, que els patriotes catalans han 
sentit, abans de la indignació, la sor
presa. 

No ens sprpròn l'esclat de la rancú
nia anticatalana en els forasters in
adaptats, ni en els funcionaris que for
men el cos d'exèrcit que manté la in
vasió permanent de la nostra terra. No 
ens sorprèn el sentiment hostil del fun
cionari, de l'oficinista, del jutge, del le
gionari 0 del policia. Però no podem 
evitar una primera impressió de sor
presa quan el cop ens ve del pastor 
d'ànimes,. Mai no comprendrem que el 
prelat ofengui la llengua que parlen 
els mateixos llavis que li besen, devots, 
l'ametista de l'anell. Mai no compren
drem que el prelat negui la benedicció 
del cel a l'honrada ensenya catalanesca 
d'uns jovenets creients que estimen la 
terra nadiua. 

Cedeix, però, la sorpresa nostra 
quan pensem en els episodis de la his
tòria catalana ¡ en els casos anàlegs de 

l'estranger. Recordem aleshores aquells 
bisbes de l'any 1640 i aquells prelats 
d'Irlanda i de Polònia, massa dòcils al 
poder temporal i poc afectes a la lli
bertat í a la dignitat del poble damunt 
el qual exerciren llur ministeri. 

Heu's aquí els espectres dintre el 
temple. Torna l'ombra d'aquell bisbe 
de la Seu d'Urgell, Pau Duran, el més 
fort enemic de la causa catalana en els 
temps tempestuosos del 1640. Tornen 
les ombres d'aquells, frares castellans 
de Montserrat, que des del confessio
nari rebien la pobra gent de la comarca 
amb un aspre reny: "¡ Hablad en caste
llano!" 

Cap indulgència no podem mostrar 
els catalans ni els més cristians i pia-
iosos, per la conducta dels qui ens agre
deixen des de llocs sagrats que haurien 
de quedar exclosos del camp de la do
minació exòtica. Ben al contrari: 
creiem que en ells és encara més greu 
el mancament. Qui prescindeix del ca
ràcter essencial de les seves funcions 
per a atacar les més nobles prerrogati
ves d'un poble, no pot fer-lo servir 
després com un escut protector. 

Els espectres enemics envaeixen el 
clos sagrat. Però uns espectres en cri
den uns altres. Si apareix dintre el tem
ple l'ombra provocativa del bisbe Du
ran, hi apareix també, brava i altívola, 
l'ombra del canonge Claris. 

Alt VER TI3IENT 

En aquesta mateixa plana, repro
duïm l'editorial que amb el mateix tí
tol que l'encapçala, aparegué a la Pu
blicitat. Redactada per un company 
eminent, ha respost tant al criteri unà
nime dels patriotes que segueixen les 
directives de la nostra organització que 
havem cregut un deure d'incorporar-la 
íntegrament al nostre setmanari per sa
tisfer a la vegada el desig dels nostres 
lectors manifestat repetidament i la 
nostra dilecció particular per la ma
teixa. 

El problema que planteja és vital pe r 

a la causa de Catalunya. A costat de 
l'estol poderós dels creients incorporats 
a la causa de la Pàtria i del nucli cada 
dia més vast de sacerdots dignfssims 
que en llur vida civil presten llur 
col·laboració a aquesta obra redemp
tora, una burocràcia episcopal, en mino
ria palesa segons les dades de què dis
posem, pretén oposar-se a l'alè generós 
que commou els catalans patriotes, amb 

petites argúcies; molt subtils s s plau, 
però plasents fet i fet i fins i tot face-
sioses. Contra l'esperit desvetllat de la 
Pàtria, però contra la flama pura de 
l'amor devot a Catalunya les intrigues 
de les camarilles episcopals que tra
fiquen amb la senectud d'un prelat per 

a promoure discòrdies entre eïs fidels 
de l'Església, no són sinó obstacles d'as. 
saigs, poltres d'entrenament que a 
l'hora de l'avenç definitiu, l'exercit dels 
patriotes anorrarà lluïnt tanmateix al 
capçat de llurs banderes victorioses el 
símbol perenne dels cristians. 

Acció CATALANA ha editat pel seu 
compte, aprofitant la composició de 
l'editorial tal com la reproduïm avui, 
uns milers de fulles que el contin
dran íntegrament segons el seu mateix 
títol "Els espectres dins el temple" i 
que seran escampades profusament 
per tota Catalunya. 

^¿fe 
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Catalunya". Fou quan la Solidaritat. Ales
hores sí, era un deure parlar d'aqueixa 
voluntat, perquè les ànimes arhorades pu
dien arribar a una acció de fe i d'abnega
ció. Darrera de la Solidaritat, no hi havia 
res, però hi podia ésser tot. I quan dotze 
anys després, en 1918, un Estatuí fon cots-
feccionat i uns municipis acudiren a una 
crida plebiscitaria, com en les jornades de 
la Solidaritat, l'expressió de la voluntat de 
Catalunya tingué un gran fervor i tma 
espontaneïtat. Des de 191S. no hi ha hagut 
cap moment propici per a reproduir l a 
niiiliitiiil- catalanes cl credo nacionalista, 
i si, per a què caigui t l fel en plena eficà
cia, es mobilitzen els municipis, aqueixa 
Unta del redreçament de les M criieriuli
táis vindrà a ésser com un acord de -1 tnò 

És un perill, és cert, la inoportuni
tat d'exterioritzar un ideal a qualsevol 
moment. Tot Fa creure, però, que per el 
renovellament de l'ideal nacionalista 
català certes manifestacions no són ine
ficaces i que no tardarem pas gaire a 
veure que la mobilització dels patriotes 
serà, pel bé de la Pàtria, definitiva. 

(¿overuadors tic 
"Provincia" 

La premsa catalana, quotidiana i pe
riòdica, ha donat compte de la dimissió 
de don Severiano Martínez Anido, des 
de punts de vista distints però, a darre
ra hora, coincidents en el comentari. 
El Gironès (31 oct.). fa el següent: 

Per fil 
K11 Martille* Anide lia rst.'it destituït. 
Tant si s'ha escollit bons moments com 

no, cal restar salisíet! N'iiavia íel lantcsl 
Kn Sanche* Guerra, poruc, ha portat a 

Barcelona un altre militar, el íy i i i . i l \ r -
danaz. 

Veurem el que passarà. 
Lamentem una vegada més que el go

vern de les nostres ciutats com de tot el nos. 
tre, no ligtti Confiat a les mans dels Gat*. 

És el bon criteri. És l'únic que poden 
sostenir els nacionalistes íntegres. El 
control exercit per les autoritats es
panyoles damunt la nostra vida ciuta
dana és irritant. Hi ha gent que es diu 
nacionalista que no ho creu aixi. És 
que el seu nacionalisme no està ben 
fonamentat. I gosem dir i tot que ni la 
seva catalanitat. Per què admetre, com 
fan alguns falsos, patriotes, interven
cions alienes en el nostre governa-
ment? Lamentem a propòsit d'això, les 

consideracions exposades entorn d'a
questa dimissió per col·legues nostres 
de comarca, ben apreciables en altres 
aspectes de llur actuació. Cal ésser 
lògics en la conducta i conseqüents en 
els principis. Un nacionalista català ho 
ha d'amidar tot pel principi patriòtic: 
Catalunya pels catalans. Tot allò que 
Siigui afavorir, dissimular 0 disculpar 
aquest mancament és impuresa ¡, en 
certs moments, traïció. 

Fet i fet, en el nostre absolut patriòtic 
no hi ha termes mitjos, O amb Cata
lunya 0 contra Catalunya. Ò per la lli
bertat de la Patria 0 contra aquesta 
llibertat. 

I·ltoamn'i patriòtic 

Amb aquest títol, Ressorgiment, de 
Monistrol, escriu que s'ha dit i repetit 
moltes de vegades que el nostre pro
blema nacional era un problema d'edu
cació. Com més educades seran les 
masses catalanes, més adietes es mos
traran a la causa de la independencia 
de la Pàtria. 

l'.l públic català no s'ha afiliat a les 
• inderes, en tant l'cducacio del 

pohle ha estat a man- d, 1 centralisme, a 
mans del Govern Espanyol que ha fet de 
lYducació un monopoli talment com el dels 
llumins, el del sucre o el del tabac. Sola. 
ment els espcriïs selectes, aquells que cer
caren llur educació i ciillilra per llut comp
te propi, fugim de les « « a c a r a r i a de 
l'escofa oficial, arribaren al cim de Qar 
perfecció i foren els principals pro-
pulsors del moviment n-ivindicador I Hi-
bertador de Catalunya. 

Fet i fet, foren les primeres escoles 
catalanes i els primers llibres catalans, 
els que portaren al nostre poble un 
principi d'educació patriòtica. És per 
ells que la saba de: la Pàtria s'infiltra 
en el poble ¡ que Catalunya s'espandeix 
empesa per una Fe i una amor de se
gles ¡nconegudes. 

Malauradament la desviació política, si 
hé porta un crit patriòtic fins a les més apar . 
tadei %-. ici 1 r.-i·li 1 de la nostra terra, ho fou 
niés amo un caient mansoi i e,,i,i.iii|.l.,'in. 
que mi pas amb un esperit impulsiu 1 vi
gorós. Es gartaxt» míU i milions a fer-
nos polítics i s'escursaren els cabals en fer-
nos conscientment patriòtics i IrrerfuctibiM 
catalans. S'ensenyà el poble a e s p e r a r i 
:, nu-nadejar, enlloc de fer-li comprendre 
que podia exigir i que en íihim cas ¡\rw^ 

prendre, (ois resultats d'aquella desviació, 
varen ésser una total desconfiança i un des. 
engany fatalíssím. 

Actualment els catalans emprenen la 
reconquista. El capgirament mondial ha 
permès que històriques nacionalitats de 
molts segles sotmeses a Estats podero
sos hagin recobrar llur independència. 

Catalunya ha obert els ulls i ha vist l'erro 
del camí seguit i entorn d'una bandera sn-
lament i únicament patriòtica Ai 
LANA, s'ha aplcgal i és pressagi de t'ulnrs 
destins nobilíssims. 

Acetó CATALANA accepta aquests au
guris i renova amb fets el seu ideari tan 
bellament comprès pels patriotes cata
lans. 

f/abnenH¡ó~ 

El telegrama d'un bon catalanòfil, En 
Rufí Pelayo, fou interceptat. El Diari 
de Sabadell, fa entorn d'aquest fet— 
un de tants!—alguns comentaris. És se
cular—diu— l'obsessió dels governs 
d'Espanya de posar tota guisa d'obsta
cles, a allò que directament o indirecta
ment es relaciona amb el moviment 
català. 

Si nu. • - ••• .. la pateixen iots 
els governants, siguin de la dreta o de 
l'esquerra Impedir que es celebri una ma
nifestació nacionalista: condemnar a l'au-
u.i- de 1 • • • generalment too. 
fciisiu; fer arri ir • M 1 miera, etc., ho eon 

intuir,' patria. 

El telegrama interceptat, que anava 
adreçat a la comissió organitzadora dels 
actes d'afirmació nacionalista promo
guts pel Centre de dependents arribà, 
amb tot i això, als destinataris. Creien 
les autoritats santanderines acomplir 
una gesta benemèrita. Per ventura un 
ascens 0 una creu seran sol·licitades per 
l'heroi espanyol que volia fer emmudir 
la veu noble d'un amic de la nostra 
causa. 

lr.l qui va tenir la gosadia d'interceptar 
el telegrama de Pes regidor de Santander 
ja deu pensar t hores d'ara que quelcom 
beneficiós li reportarà el seu g> 
Potser si. Per si d'acàs ni tan sols li aajraei. 

seu. nosaltres, ell luirimuilislcs catalans, 
sempre generosos i magnànims, li fem pre, 
sent de les més expressives gràcies, car som 

dels qtM sentim grat t\v. (pialswndgíi col·la-

boració per modesta one signi. Molt agra-
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ils, doncs, tot esperant que el pròxim te. 
legrama del senyor Pelayo també tindrà 

l'honor d'ésser interceptat, 

A darrera hora amics i enemics con

tribueixen a actualitzar el nostre plet 

i a precipitar-ne la solució, 

Els grans aplec» 
d'Acció catalana 

El Butlletí de l'Orfeó sarrianenc (oc
tubre), a propòsit dels aplecs patriòtics 

que e s vénen celebrant per tot Cata

lunya, escriu el següent justíssim co

mentari. 

Aplecs patriòtics: Diumenge passat te 

oetebra el segon ie l i P » m aplecs contar-

cals que organitza aquesta ardida unió de 

¡«trióte» coneguda « « * t& "•»» d'Acció 

CATALANA. Fou a Balaguer. 1,1 v.llll ciutat 

del comtal d 'Urgell , famosa en la hiato, 

ris da Catasunya i una de ics da ta ts mes 

catalanes de l'ampla Segarra. Kl primer 

d'aquesta aplecs fou a Ripoll, brécol del 
reialme català, vila també famosa cu les 
nostres cròniques nacionals. En va seguir 
un altre d'organitza! i"''" eletnenta diversos 

del Catalanisme tnse »e orlebrà a Poblet, 

acudint-hi una multitud de patriotes de la 

comarca, i encara se'ns diu que se n'està 
preparan! un al Vallès, per tots els pobles 

que el componen i un altre al Bergadà. 

Tanmateix aquest sesean de manifesta. 

cions catalanistes en mig de tants de de

senganys com els patriotes integres ha. 

vem haguí de sofrir, rujoieii novament el 

cor i fan reviure Ics antigues esperances. 

Un aplec català és una de les COSes mé-s 

belles del món: festa de joventut, reno. 

v;ició oe IV, jurament d< fidelitat a !a í 'à. 

Iria.. .; car en aquests aplecs, on s'hi ce. 

labra ofici, s'hi ballen sardanes i s'hi diuen 
magnitics discursos s'hi ha introduït per 

Acció CATALANA una novetil essencial: cl 
jurament de lidelitat a Catalunya; fet <Ia-

v.uit d'un inunuineiil commemoratiu, pels 

palriotes que hi oottCBrran, 

I no és clVspcrar que aquests Miraments 

tan seguits no precipitaran l'hora ile com. 

És d'esperar que aquests juraments 

no seran falsos juraments i que preval

dran el dia que la Pàtria exigirà dels 

s eus fills l'ajut definitiu. 

L·a belfa creuada 
La creuada empresa contra !a Prem

sa desnacionalitzada és cada dia m é s 

intensa. I per bé que hi ha alguns 

periòdics, comarcals que s'hi mostren 

insensibles , és encoratjador l legir l'en-

tusiasme amb què la secunden aquel ls 

que són verament nacional istes . Una 

petita bella publicació orgue d'un grup 

de patriotes joveníss ims Oreig, en el 

seu número d'octubre escriu a propòsit 

d'aquesta bella creuada—qtte hau r i a 

d'ésser una magna creuada: 

Potser la eos 

que vnktn lluita 
més depriment 

per a Catalunya 

bar-nos amb persones que es diuci 
ri.tli-', i i que al 

respondre, amb 

abandonar el m 

apartar-lo de I.J 
els havem, d'í- dir 

na, que diaris 

aventatge el vell 

eraren punt per 

temps. 

vostres sermons 

veí H'inva , que 1 

¡i oontpaajt ni 

lar dels fills, De

que tot és cosa 

per als 

és tro. 

n a c i ó -
bao tic 

o salien 
in ^,,ls 

vegades 
de rul,. 

salant Miksiituirieiii amb 

paperam ; els li dOBOS-
punt i encari demanen 

I quina cosa és la conquista de la 

P r e m s a ? Costarà molta de s a n g ? Cal

drà organitzar esquadres e fect ives de 

combat? Haurem d'assaltar els cloquers 

per tocar a sometent i mobilitzar tots 

e ls ciutadans út i l s? 

La conquesta de la premsa no és pas 
CÍIS.-L dr riinspií'iu'ious ni ili- sang: és cosa 

Solament deixant ric comprar o anun

ciar en diaris no escrits en català )B lli 

contribuiríem. Perquè és paradoxal que la 

premsa i'sp.nyidil.Miit de liíirceloiui es 

mantingui a base de nactonatísten, Això 

que fóra explicable en un pol·le provincià; 
en un poble que sap parlar dels seus alts 
destins; es ridícul. 

Caldria saber fins a quin punt són 

nacionalistes aqueixos senyors que com

pren, s'anuncien o estan subscrits als 

diaris espanyolitzants que per malau-

rança de la Pàtria surten a Catalunya. 

NOTICIARI 

Els e»tudiants patrióte* 

i i'l cartell infame 

En terminar-se la compaginació del 
pres.ent número, se 'ns comunica q u e 
una seriosa manifestació estudiantil, in
tegrada pels escolars patriotes del di
versos centres d'ensenyament i per les 
Associacions d'estudiants nacionalistes, 
s'ha adreçat a l 'estatge del governador 
civil per a protestar davant d'aques
ta autoritat espanyola, contra l'exhi
bició del llibre i del cartell infames a 
què al·ludirem en el nostre número 

passat. L'ofensa feta contra el nom sa
grat de Catalunya per un pornògraf 
professional de Madrid ha permès que 
els estudiants patriotes de les nostres 
Universitats es manifestess in amb tota 
la noblesa de cor que ha de caracterit
zar sempre la joventut . 

La manifestació s'ha dísolt entre 
cants i víctors a la Pàtria. 

Els depen.de.ntH catalanm 
i la causa tU- Catatan ¡fa 

A l'Assemblea nacional de depen
dents de Catalunya s'aprovà aquesta 
ponència: 

Tema V: "Conveniència de desen
rotllar una campanya patriòtica dins e ls 
centres de dependents . 

Ponent : Alfred Gelabert i Punsoda. 
vice-p resi dent del Centre autonomista 
de dependents del comerç i de la in
dústria de Tarragona. 

Conc lus ions : 
1. Que la Federació de dependents 

de Catalunya nomeni un Concell per
manent de Propaganda patriòtica. 

2 . Que aquest Consel l tingui cura 
de la propagació de l'esperit patriòtic 
en tots e ls centres í poblacions on 
aquests radiquin. 

3 . Que de conformitat amb els esta
tuts de la Federació, mai no pugui rea
litzar una tasca pol í t ica; tan sols pa
triòtica. 

4. Per a portar à la pràctica aquesta 
finalitat, la Federació destinarà una 
subvenció anual. 

M NFOUMACIO 
ESTBANGEBA 
L'era feijcista a Itàlia 

En ÍIIKMUS números de la nostra pu

blicado, fins allà on ens ha permès l'es
pai, havem ofert als nostres lectors al
gunes de les dades més interessants del 
moviment feixista que nosaltres consi
deràvem amb tota la seva trascendencia 

i que alguns fins a darrera hora no li 

i' ,, onegut, Després de la gran gue

rra i a costal del bolxcvisme, cl feixis

me fs el moviment polític més important 

a l'època contemporània. No podem pu

blicar per manca d'espai com era la nos. 

tra intenció el discurs de Nàpols, famós. 

Publiquem cu canvi un arliclr- del /',</','• 

lo d'Ilalia, signat Francesco di l · ieimo 

on se resum amb grau exactitud el des
enrotllament ele l'acció mussoliniana i se 

u'asseti>'ala l'esdevenidor probable. 

http://depen.de.ntH
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L 'antiáocial'umc 

Avui el feixisme apareix clarament en 
la nova i aspra i decisiva fase del seu des
enrotllament interior, Ea rooatra, netament, 
fora de la violència antisocialista. El sòcia, 
lisme, escomes per totea handes, aturat so
bretot en cl començament en ie-1 seu avenç 
revohxtofuuï, ha estat ara completament i 
clamorosament derrotat Després del cop 
de gràcia rebut durant les "jornades de 
agost", no és fàcil que torni a aixecar mai 
mea el cap, I amb el sodsSsme lia acabat 
cl període de la violència feixista, el perío. 
de essencialment negatiu i esquadristíc; se 
n'ha obert en canvi un altre, eJstntMmeni 
positiu i política de fadigosa i pacient cons. 
tracció ideal. El feixisme es troba avui da
vant un formidable problema nacional per 
a resoldre i del qual depèn només la s>eva 
victòria definitiva i triomfal en l'esdevc-
venidor. Tot eliminant la casta corruptora 
dels vells politicastres, cal donar al poble 
italià, amb una visió orgànica do la vida, 
l'alta consciència moral, política i econò
mica que mai ningú no ha temptat de do. 
Dar-li durant mig segle de vida. 

Exoti'me, escepticisme 

i autocrítica 

El poble italià per llargs anys ha estat 
massa malalt d'esceptisïsme i de trista i 
paral izadora autocrítica Í autodenigració: 
ha fet masses genuflexions davani un allò 
que li ha vingut d'ultra alps i d'ultra mar, 
extraviant cl sentit de la seva pròpia mi ra . 
vellosa personalitat espiritual. H a deixat 
que masses estrangers intervinguessin amb 
intencions sacrílegues, entre les seves co. 
ses i l is seves memòries i instauressin 
aquella mena de dictadura cultural ocupant 
el lloc que pertocaba a Itàlia en la jerarquia 
de les potències constructores. En la hiper
bólica exaltació exòtica ha arribat a estar 
persuadida—cu el mateix moment que d'ulla 
es nodria l'esperit del mon—la 
pensar i d'obrar heroicament 

Aquest poble que ignora la seva peren
ne virtut creadora, que ignora que cl seu 
romà privilegi de fer i patir coses fortes, 
per la qual cosa no ha estat l'infadigable i 
mil-lenari obrer de la història, cal donar-
li novament avui ta consciència de la seva 
força i de la seva grandesa. Cal submer-

«ir-lo *n el passat immens, n,> pas per cla
var-lo en una ociosa i retòrica immobilitat 
contemplativa, HM peí a embriagarlo de 
orgull, per fer-li reconquistar l;i Pàtria 

interior i ItegírJil l'esdevenidor immens. 

La malaltia bumanitanuta 

El poblt l'alià està també molt malalt 
d'universalisme i d'humanitarisme, l la mi

rat massa l'universal i ha descurat els seus 
interessos particulars. Quan d'arreu Í E n -
rop* baixaven els bàrbars, armats i fero
ços, per .i repartir-se los nostres belles coiu 
trades assolellades, nosaltres, amb Francesc. 
d'Assis, dèiem les més altes paraules de 
amor i de misericòrdia, reivindicàvem |a 
nostra superioritat donant-los la llum del 
nostre pensament, la bellesa del nostre ge
ni, els fruits de la ilustra sabiduría, Des
cobrirem, amb Colomb un non món i el 
regalàrem a Europa; descobrireu! nova
ment amb Macchiavelli, l 'art de governar 
i la regalàrem, a Europa; i quan U nom 
del "principi de nacionalitat" els pobles 
començaren de ressorgir els primers, essent 
encara esclaus, responíem a totes les crides 
d'alliberament dels altres. 

El poble italià ha estat massa universa
lista i altruista. Avui ha de pensar en si 
mateix. Avui no ha de veure cap interès 
veritable i universal en el món fora ¿el 
seu; no ha de veure cap "humanitat" fora 
de la que es concreta en si mateix; na ha 
de veure cap realitat fora de la pròpia na
ció. Ha d'arrelar-se en el nostre poble el 
"mi te" de la Nació, concebut no pas com 
un agregat materialista de monades huma, 
ttes, ans dinàmicament, com a organisme 
espiritual en continu esdevenir, que com. 
pren tots els passats i tots els esdevenidors, 
els morts, els nats i els no nats. i trobi la 
seva contínua concreció històrica, ultra que 
en l'individu en l'Estat. H a d'arrel.ir en el 
nostre poble el mite de l'Estat, expressió 
jurídica de la Nació, de l'Estat iotl, que a 
l'interior donà les normes de totea les ac
cions i assenyali implacablement els limits 
de totes les llibertats, ¡ que a l'estranger, 
amb pertinaç clarividència, tingui present 
en les realitzacions de la seva potfticft, la 
idea particular que encarna i que afirma, 
sense desviar en el més mínim per vans 
sentimentalismes, l 'n poble ha de recobrar 
cl coneixement d'aquesta idea i de la seva 
[unció i ha de poder també confiar les reg
nes del govern a hòtnens qwe sàpiguen do-
Dar, 'i-inpiv. nua solució nacional, italiana, 
de qualsevol problema de política moudiai. 

Lc<f doctrines econòmiques 

Els nalians tenen un fals concepte eco. 
nómic de la nació. Durant trenta anys de 
prèdiques social-democràtiques fel"., ,.obre 
la basc revolucionària de les dui 
l'una armada contra l'Filtra, i de h» quals, 
l'una, la burgesa, identificada amb l'Ksial, 
ha acabat per creure a nua discòrdia trre. 
ductible entre individus i nacions:: j, nua 
discòrdia pes la qual no es poden tenir as
piracions i in, <•:. poden formar organitza. 

liuiis econòmiques -.- r i > r donar-los nu deci. 
dil caràcter anliestal i anlina> ional. 

Cal fer sentir, al contrari, que si per ven. 

tura la Nació és una realitat espiritual és 
també una realitat económica necessària i 
inabolible, resum dels esforços particulars 
i cundid» indispensable per al benestar in
dividual; que totes les justes aspiracions 
sou lícites dintre ala limita de les nostres 
fronteres i que com més rica i pròspera és 
una nado tanl més ric i pròsper és l'indi
vidu. Les orgafiitzactona no soUmeM polen 
sinó que han de subsistir: aixi, per eXOTB. 
pic, els sindicats i les corporacions nacio
nals. Els quals poden i han de recollir i 
reglamentar lots els treballadors d'Itàlia i 
desvetllar en ells la consciència d'aquesta 
simple veritat : el sentit de la vida entera 
nu pas com a nivellameut de valors i carre . 
ia contínua per a l'augment de salaris, sinó 
com a ordre, com a disciplina, com a jerar . 
quia: com a contínua elevació moral, tècui. 
ca i econòmica. Fer sentir com és profun. 
danient injust demanar més sense donar 
més, sense valer més : fer.los penetrar la 
fórmula dinàmica de Rossíni: " A cadascú 
segona els seus mèri ts" i no "a cadascú 
Kgoea les seves necessitats." 

l/vlt'vvió dv.l Conselt . 

centrat 
L'elecció del Consell central que se

gons l'article 8 dels Estatuts d'Acció 
CATALANA, (víd. núm. 5 d'aquesta pu
blicació, pàg. 37, secció Fonts i docu
ments), ha de r^gir la nostra organitza
ció, tindrà lloc dins la primera quinze
na del pròxim desembre a l'hora i es
tatge que fixarem en el número vi
nent. En el dit acte el president acci
dental d'Acció CATALANA En Jaume Bo
fill dirigirà la paraula als. concurrents. 

¥11 lli a&iee ïttmareal 
S'eslant fent els treballs preparato

ris per a l'organització del terç aplec 
comarcal d'Acció CATALANA, el qiíal 
tindrà lloc a la ciutat de Berga, seu 
dels patriotes de l'alta muntanya. Am
pliarem els detalls en el números suc
cessius. 

Atrru Ivriuni - Bnoui·i. 
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