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ACCIÓ CAT~LANA 
l' U n r~ I e A e I o 8ETIlANA I~ 

Ke,laceló 1 udlllinist.'oció; 'rrafulgu l', 14, - IJürce lo u a. 

Els fets comproven l'oportunitat del moviment que ta Confc,·ència 
nacional cata lnna inicià i Acció C\TALANA rea litza. Fórem rcptats de 
pessimistes i rcvolucionaris pels uns, de governamcntals i regionalistes 
pels altres, com si 110 hi hagués terme mig entre ésser mi,{i!¡terial de tots 
els mi nisteris i anar-sc'n tot seguit, arma al braç, a la muntanya; ara, 
però, sembla que tothom vulgui cmprendrc el caml marcat per Iu Confe· 
l'cneta i Ja en plagien el vocabulan. Ens plau molt. "lota oora catalan1t· 
zadora cs un 1)0 per la nostra causa. Nosaltres, pcro, no derivarelu ci 
nostre caUll, tot ¡ que d·alt,·es Iambe el 1aell1 . .t'otscr sen cansarien abans 
o:a rnbar a terme : coneixem m¡lssa la poca durada de ccrtes actituds. 

AccIÓ CATALANA anira-esta anant-a predIcar per totes les terres 
catalanes el seu Ideal nacionalista: assolir la llibertat de Catalunya. 
Assollr.la, com:' pel coneIxem cnt J 1 estorç oc tots elS catalans. J.\.mo 
qUin li i' per tal q llu un cop ll iure taCI ci que li plaura. hi nostre programa 
f.:S orcu I es clar. 

··bl convenClIllcnt i l'esforç de tots els catalans". Es aqucsta la clau 
del prOblema oc .... atalunya. Vetaqu\ perque lO una doo10 [Usea: propa· 
ganua 1 Qr gumtzuclO. 

h n el decell lH cie UWO a 1900 {ou empresa una propaganda, modesta 
pe l·O lecu nau, e n mOllS Inore(s ue \..ata lunya: 10U I epucu UC les asscm
l)LeeS oe 1 UmO CUlalal11stu. ct lievUl u aquesta propaganua encara Llona 
el seu It'Ult. t.ncura OIS vl:Ils eLllala1llstcs (JO (UIUS LeS comarques pu.'¡en 
Or&U II 0808 de llur I:ICIUaclO . .l"OU una propaganua poc extensa, pero ¡n
\el,sa. 

,Dis dUI·rol·s vint unys s'han eamcteritzut per la propagunda polLtica 
de la UI'CUII ue I esqucr,·u. L UI(ril cru IlllcrmllenJ¡ a4UI;:"1II cs PC¡·llHIII.:a: 
uc penoue eleclora l. uuau unes eleCCIOns son cOllvocaues, un nuvol o a· 
POS(QIS a lTeu uc L.amlunyu Jorn a a preuIcu l· UllO IIHHCIX uc caua uos anys. 
L l'com eU1C a lcs Ili ¡erra cumlunu ijem01a t¡uc VIOrl. GI qU I S no e~cu¡(a 

umo OI"CllU ben alt:Il IU, pero, senuru t¡uc Iu VLbraelu no o.:s mes que oc 
mOlors <I UC "ollquen , oc metall que unngu. Vesl)CCS ue I esc,'utllll, res. 
I ~ropagu ll aa ac ",1·Cl11sn; pcro u IIllensa, ¡tens. 

I~JJlS I tol conlrUI)f"OLluent, UC vegaucs. El poble comprèn molt bú 
que SI prcgunta:-"I...!ue ha oc ler el Iloll catalanista:', 11 respongUin, 
per excnlp¡e:-·· I'arla,· SClnpre i Cscnurc sempre CI! entoia". l~el·o !<>I 11 
rJ luen:-·· l:!. 1 bon clltalanlsta 1m ue votar·me a m l", Ja no hi veu 'llussa 
la consciencia, I SI auo 11 responen í11ll0 uceent d 'llom e avesat a parlar 
espanyol, o be li diuen:- "Seras bon ca~ahtll1stu ~i cm doncs el vol que 
uls altl·es els compro", Ilrtvm·s Ja 110 es sols la congl'uenelu ail,) que no hi 
vcu. 

La j)1'opagnnull d 'AU:1Ú C ,\TAJ.ANI\ SCI'¡¡ a la vcg~lua imensa i extensa: 
anihlll'U fi tOles les comarques calalanes, n tOts els entalans, l'CI· eatalanit· 
zar-Ios de soca-rel donant-los la ConSCiència de 1IU1' nacionalitat i fent 
que rebu l¡tin tOI,n imposició i Iota trnnsncció. Pcr això l'obl'u u'Ace:¡\) 
C"'I',\LANA és molt mes ampla: és una obnl social pel' In calalanitznció 
del eiufadii en LOts els s<'u'! aspectes. Som molt mé¡¡¡ exigenl'! que els qui 
li demanen el vol: li demanen l'esperit. 

l quu n to ts els catalans ho seran uc debò, qUf1n sentiran com una 
disfressn ridícula O unn IIureia envilido!"n qualsevol nlstl"C d'estnlngc!"ia, 
q Uiln l'enemic interior no existeixi, l'exterim' serà vcnçul, Cntalunyn .serà 
lliure i ll iurement detenninarà ci .. scus destins. 

Com dè iem , ci nos ll'e programa és ciat· i és breu. Breu de {O¡'lllulm·. 
Que sigui breu o ¡¡al·g de realitzllI' dcpèn de la voluntat i de l'esperit de 
sacrifici dels catalans. 

PPI· hi; (/IU! els més falaJ!uers va· 

ticinis bnHlziell l'lI/orll la lIai:t:l'U
(a d'AcCIÓ C\TA1.\-"'iA, els fl'ls vénen 
fi augmeu/ar (l(fllell fonoml'lIlaf es· 
peran(fll/ll'II!: !t's ,~ol·Iicilllds d'hI

J!"és a la Ilovel/a associació de !J((. 
{r;oles arribe" a les oficines amb 
CI·fdXl!1lf ahundor, 

Cal se/I)'alar espeC;alllll'nl d(H 
fels: el du la coN(lhor(fció 1'11111· 
S;(lsla de le.\" d01/es-po:wuf·se al 
nivell de les (lels /Jni"sQs mia Vf/II (/ 
les O'/HlII(ades dl' In civili/z(fció,_ 
; l'I dl' l'f/dlll',~it; d'afgll1l.f ,çol;III"¡.~ 
de la illft"l·ligJncia, QUi' rt'fll ,Wf)PII 
lills ahir J/wfdx dI' sollllelr(",~ fi la 
diui/lfilla d'li lla m'gani/zadú polí. 
tica. 

J)'lIIINI bmu!a, 1'1I/J(f";ci(j (l'Acx':lÚ 
G\T.\I\N\, /J1I!Jlic((ció oH'll/ulllf/l, 

dl'.nJclllii 1/11 l'Sc/fil di' sim/J,,/it·,~. 
/I (' r tlfJ dir- eo.w fllIl' ja 110 t'ns e.~· 

Cffll,-(l'l'logi,Ç". IJ/ t'CSPI"l' II/II/ei.t· 
(J't1Plllï~i,:H>r no l'1/ fllIl'dl(t'fI lli Ull 
(·,x('mplar fi III t'l'IIIIII, lIInb lot i Que 

1/11 IIIWíl'lII IU/.~ l'slwlimtl/la IIargrtdf/ 
dl'/lil"(llg('. Lo /lrt'lIIsa, per la Sl't'a 
pllr/, j re.f/)flllellf uh divl'r,fliS llU/li

sos (fue lo illfo1"/II('II,11(I vingltl rI'fl'
,·iI/f·S(! fi l'apllric¡'¡ de I" lIoslra /Iu
b/icflc;'; ,W>'III{/IIf11 IImh honrosos co
ml'ularis. 

A mh /,1 li d'all'J/dre les molles 
;'UIiCllc10IlS ({Ut> ,Çl,'IIS htlll fl'l, {',ç. 

ped"fllle/ll p('r /lflrl d'l'lIli/fI!S, 1111· 
t'l'lII (¡rel'llil tI (((Im e/re slfbscri/l
citil/S. Ell li.t'l-1II d preu fi 3 pe,ue/e,ç 
I,.i ml?sfl'als. 

2a CTS. 



lO ACCIÓ CATALANA 

CO ~TrJ'RA COPS 

El toc de sometent. 

Els directors de la LI iga regionalis
ta han cridat a sometent a tOlS els 
catalans, per a combatre ¡'Unió mo
nàrquica nacional de Cutnlunya. Una 
gran ofensiva camcnÇjIl contra la poli
cia indígena, sobre tot contm les seves 
posicions electorals. 

Nosaltres no sentim cap entendri
ment davant l'Unió monàrquica. La 
detestem com es mereix. I per la con
textura mOTal dels seus homes més 
visibles, In nostra aversió es barreja 
amb una forln dosi de menyspreu in
vencible. 

Peri> ens trobem una mica sobtats 
per la crida bèl~ica dels regionalistes, 
que en sec es mostren alarmats terri
blement per l'obra d'aqueix grup d'e
nemics interns de In nostra causa. Fins 
ara els regionalistes els tractaven des
pectivament, els combatien pel pro
cediment del ridfcol i es mostraven 
convençuts que el bloc heterogeni es 
fondria aviat. 

Hi ha hagut en aquest punt, sembla, 
una equivocació dels conductors de la 
Lliga. Aquests, en l'últim quinqueni, 
han anat ba:;tint tpts llurs successius 
plans polltics i àdhuc econÒmics 
sobre un conjunt d'equivocacions. Tot
hom pot equivocar-se, certament. Però 
quan les equivocacions sovintegen 
massa, quan passen d'una proporció 
mitjana, cal revisar de dalt a baix 
el sistema que s'ha seguit. 

Tocar n sometent, si cal, ja estil bé. 
I si, a més, ref.exionéssim sobre les 
causes de Iu fomlació i de la subsis
tència de l'Unió monàrquica nacional? 

Per qui' es constituí l'U. M. N.
Han pensat els direclOrS de la Lliga 
regionalista en In causa fonumental 
que ha originat la formació d'aqueix 
agrupament catalt! d'anti-catalans? 

No ha estat l'espanyolisme. No ha 
estat el sentiment de l'unitat espa
nyola. No ha estat cap reacció 
contra l'avanç del secesionisme espi
ritual que és la conseqüència inde
clinable i el senyal més dar de ia nova 
nacionalització del nostre poble. Aquest 
motiu idealista, com tots els altres 
motius idealistes, resten exclosos de la 
llista de possibles causes de l'oposició 
d'aquest grup morbós. 

La demostració d'aquesta tesi és fà
cil i concloent. És una demostració 
humana. Ac! tenim els homes funda
dors i directors de la U. M. N. Arren
glerem-los. Examinem -10< un per un. 

No n'hi ha cap que sigui espanyolista. 
Entre ells hi ha escèptics caracterit
zats. Aquests escèptics s6n els qui 
verament han organitzat la colla. Tant 
se'ls en dóna d'Espanya com de Cata
hlnya. Cap principi teòric, cap senti
ment nacional els empeny. 

Els empeny la gelosia, el despit, 
sobretot. I l1ur gelosia més grossa i 
l1ur despit més gros han nascut en 
veure que els regionalistes obtenien 
els aventatges d'influència, de favors i 
d'honors que dóna la po1ftica de bones 
relacions amb els Governs de Madrid i 
sobretot la co~laboració ministerilll. 

La batallll és per Madrid. Això vol 
dir que 111 vera batalla entre regiona
listes i unionistes monàrquics, entre la 
Lliga i l'Anti-Lliga, es descapdella per 
Madrid. La dèria de la U. M. N. és el 
foragitar els regionalistes de les posi
cions polítiques i personals que a 
Madrid han conquistat. 

En aquesta batana, els moviments 
que les dues forces bel·ligerant'\ e!'ec
tu en damunt el territori català estan 
fets de cal'a a Madrid, que és l'objectiu 
Anal dels uns i dels altres. 

El!'; cops que llei e$ donen són de 
retl·uc. Aquesta é" LlIla cstratègin de 
billar. És el tir indirecte de l'::Il'ti
lIeria. 

El rel'ers dr /¡l co[./abor(1('M. No 
costa gaire li'enlluernar la gent mate
rialista amb el mirallet dels aventatges 
immediats de la política madrilenya del 
regionalisme català. Difícilment un bon 
home pràctic comprendrà que l'actitud 
de ter:ir, quan es pot. la paella pel mà
nec, nQ és sempre ulla bona actitud. 

Déu nos en guard dels enlluerna
ments simplistes. Convé guaitar els 
reversos de Ics medalles aparentment 
brillants. El revers del co~laboracionis
n¡sme de ta Lliga, es la formació de 
l'Unió monàrquica nacional. No s'ha 
guanyat la batalla per Madrid. Però, 
mentrestant, s'ha suscitat la formació 
d'un exèrcit enemic dins Catalunya. 

És que els homes directors de la Lliga 
no han tingut present un principi po1f
tic que diu nixí: L'acceptaci6 o la 
captació dels favors i honors persona ls 
i polítics del poder cenlm l per part 
d'una forçA nacionalista en Ull pals ill

suRcientment nacionalit"¿at, provoca 
l'oposició violenta dels adictes nIs par
tits del règim que es veuen postergats 
en el gaudiment d'aquells fflvors i 
honors. 

l O 

FACÈCIES 

TlltlifllltU' itllllil I<I0J<4piffJ14f' I<I 

Els diputats espanyols, en la penúl
tima sessió de les Corts han resolt d'a
tribuir-se dotze mil pessetes l'any en 
concepte de dietes. Tots els diaris de 
Barcelona i quasi tots els d'Espany:fl, 
han publicat llur indignaci6. Han parI ut 
de tmbucaires i de lladres de carnI 
ral; de desvergonyiment inaud it i de 
coacció insensata .. 

No n'hi ha per tant, senyors. Aq ues
tes indignacions que esperen per escla
tar una petita anècdota sorollosa no 
ncaben de semblar-nos autèntiques. 

Comptat i debatut, què represen ten 
aquestes dietes? 

Dos milions, diuen. I què son dos 
milions de pessetes al costat de la dis
bauxa general que comporta el sistem A 
polític d'Espanya? Res, una minúcia 
menyspreable. 

Al Marroc, en vint-i-quatre hores, 
hom despèn més. Les filtracions ordi-4 
nàries de qualscvol servei públic repre
senten més. Un ministre golut, amb 
qualsevol combinació arrendament de 
contribucions, truc aranzelari, joc, 
embutxaca més. 

Per què, doncs. tants d'escarafalls? 
Diuen que el fet de haver conccionat e l 
voler del Parlament per a. obtenir un 
benefici personal. tl6na a l'acte un 
caient fastigosíssi1l1. Potser sl. 
Però qualsevo l que pari 110 poc d'es
ment en el funcionll!11cn t de la mu qui 
nitria poHtica trobarà d'a ltres motius de 
fàstic, força més in tel\!'òos i força més 
intolerables. 

Gairebé tots els diputats són advo
cats. Creieu que llur despatx és una 
cosa completament separada de.. llur 
representació parlamentària? Creieu 
que en llurs honoraris no hi ha impl í
cira, una considerada pari de diete~? 
Quan un Sr. La íier'¡:f o al tl'c ex 
ministre qualsevol. per signat ulla 
simple demanda executiva, cobra cin
quanta mi! pessetes, no cobra el seu 
treba!! que val poca cosa, sinó la seva 
influència, és a dir, la seva força co
rruptora, que val molt. Aleshores ca p 
dels diaris que s'han mostrat sensi
bles, no usa les violentes met1tfores 
que copiàvem al començamen t. I tan
mateix escaurien. 

••• 

Nosa ltres no ens havem indigna t en 
saber que els diputa ts espa nyo ls co
braran a la llista del públic mi l pesse
tes al mes. 

La nostra indignació ha començat 
des del punt i l'hora que unes Corts 
espanyoles decideixen al seu grat els 
afers de Catalunya. 
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~" "tr!l""'ul ,l',,u ,tiitl,'U 

"U}tlt·' 

Ricll, pern us/('ri es sepl.lwtista,) 
Só Cfllnlà: ve[jaqui. 
Nn cOll/l'Ma IIsfed ,I mi preguI/tu: 

~. e:,: lis/cd separatista ¡. 
Conles! mé!'l bé del que liS pcn

seu. Vós voldrieu acontentar-vos csbri· 
nllnt uml (!tlestió occidental, jo us res· 
ponc fcnl-\'OS unn declar'Rció d'essèn-
~ia. 

,r.,<¡ blll'I/(): (lcro a mi lo (file I7Ie i,,
terna s"ber ('s .çj ILçted I/uiac que 
C"tul/uia se S.'PIUi' ell' cspu/j,J. 

II1~i' h,::c C:I la mcva rcspo:sta: só 
carali\. I no penseu que nquestlt in sis
teneLL ~igui. com deveu imaginur a 
hon's d'aru, l'na fugida d'c'-ludi, Ú 
més aviat un desig de descobrir-vos, 
tot c[ meu pensame!1l i orientar-vos, 
Fixeu·vos-hi. Si algu us dirigia 11 vOs 
la pregunta que m'!ldreccu a mi: sou 
separatista? Vós, després d'unu breu 
vaci~laciò. contestaríeu: Separnti<.ta de 
què? Jo <'6 espflOyol. Doncs el mateix 
aba!>1 i [a maleixa plenitud té la mevn 
resposta, 

Em¡:ie:o 11 l'nlelldl'ril', pcm T/O 
<1faho d(' l'er la paridad ell/re.m caso y 
el /Ilif/, A mí slllo por equivocación puc
den pregun tarme si .sO)! s('paratista, 
PUl'sto que Esporia, mi pairia, ('fi ('slos 
/IlOTl/elltos l/O ha de reivindicar de l/adie 
w persorw.lida¡[ \' SII ind('{Wlld(,llcia, 
A usI l'd, que d¡ce SIMI NIer 1111 "tei/o 
política con fspaña, es lIafl/ral que 
,çe 11' pre~ulltl', como \'0 /(' prrgullto, 
~'es I/.~t('d separatista? . , , 

VÓ,,; mateix m'ajudeu a explicur 
l'estat dels meus sentiments, J o. català. 
no reivindic d'Espllnva ni de ningu la 
personalilOt de Cat:t lunvn, doncs crec 
que la ~eva respon~ahilitlll és un fet 
que no fret:lra reivindicaeior:s, Per 
això he cemençat dient-vos que só 
cata là i us he advertit de ",eg\:ida 
que m'atribuïa aquesta nació amb la 
1Illlteixll tran~eendènci_'\ que vós us 
atribuiu la vostra, La sola cosa que 
efeclivament tract de reconquerir 
é-: III indeflendència d'aquesta perso
nalitat. la llibertat dels seus moviments, 
l 'eficitciu de les seves determinacions. 

Acabar('rnos! Si us/ed qlliere que 
Catu!llna acllÍe CO/1l0 f'l'rsoT/alidad iFl 
pendiente /lO Sl' ande con cfrclllllo_ 
({/lias. Diga de 1111,1 1'(':: Sí, señar; 
sov separatistu 

Relh¡ïnt la que~tió 11 aque!>t punt 
limitat i accidental. el vo~; l re dictamen 
lé tanta d'importància com el meu, 
Si de!>prés d'escoltar el meu pensa
ment. vós creieu que .'ó senarntista, 
{IUC no cm restn altre remei sinó é'>Ser 
sepl1ratista Què hi farem? Seré se
oaratista. Ohserveu. tanmateix. que la 
meva contesta era molt més pre~ona, 
tenia molt més sentit Vós volieu 
oblivar-me a determinar la meva con
ducta davant un cas concret que avui 
és i demà pot deixar d'ésser . .lo, ga
lantmen t. us donava la clau de la meva 
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conducta d'avui. de demà i de demà 
pns~al. Vós volfcu obligar-me fi pre
cisar lA meva aspiració actual cnver.; 
ES¡.'Hwya, envers una po"sihlc Confede
ració pcninsul¡¡r. envers una imugilHl 
ble federació ocótàni'8, envers un, 
utòpics E'-Iah Unit.s d'Europa SIi 
1:11101« "cliaquí. 

. 1 .I.n l "()X"J 
('. 1 '1'. 1 J,. I .\ '. I 

Fins avui le.!o dones cala[¡mc,> ha 
vien estaI en ci nadonn1ismc una l1le 
na de figureles que felcn hOl1ic, N'hi 
hllvia prou Amh que assi ... tÍ'. a un RC· 
te nacionalistu \InH dona per m01ivar 
a la rremsa. i d'una manera e"'pecilll 
a la pre1ll:.;a naciona[istll, unes Frases 
bcn demostratives que en nquell acte 
les dones no hi eren considerades per 
altra cosu que com ;I figuretes deco· 
ratives. Els deien quatre gràcies eb 
oradors. feien ploure una pluja de 
flors al "CU pas el:; a~sistents a l'ncle 
I ja s'havin acabat la participació de 
la dona en el nacionalisme, 

ACCIÓ C.nAtAèU, que vol le' co~es 
111 seu llec degut, \'e a esmenar aquesta 
error i no vol que les doncs ~igu in 
exclusivament blanc de les noslres 
~nkies j flon, sinó centre I baluard, 
com l1os,1ltrcs maleixos. d'on l'li sur
tin el dards més fins i enverinats 
d' aquest verí nacionnli~la que havem 
de voler infi[ trar en la cosa mê. pelita 
de la \'idll i en l'ncte, aparentment. el 
més in"ignificant. 

I a dona en tots temps la veiem 
com un dels e lements de més influèn
cia i més eficàcia, En llegir des dels 
llibres sagrats primitius fins als no~trcs 
ens udonem que en tor temps i en tot 
poble, per damunt de Ics grans figu
res d'homes, veiem alçar-s'hi com a 
cims de !;erenitat i d'heroïsme la figu
ra d'a lguna gran dona, N'hi ha prou 
en recordar aquella Judit pels temps 
primitius i aquella Joana d'Arc peb 
més aprop de nosaltres, per no enu
merar ara totcs Ics gran doncs d:a
quell poble de Déu i Ics heroïnes im
morta litzades pels escriptors de Gr~
cia, de Romn i del:; nostres temps. per 
veure que no hi ha al món clements 
que hagin fet perdre o guanynr més 
batalles que la dona. 

I és que In dona o part de la seva 
acció que pugui fer. enduta pel seu he_ 
roisme, que quan exi"teix, sol ésser 
dels més sacrificats, més nobles, i més 
desinteressats, té aquella influència 
d'emperadriu que irradia al volt de la 
seva presència, que de la mateixa ma
nera que ens afina en el parlar i mil
neres d'obrar, quan ella és present. ens 
eXllltaria i ens ll ençaria als més alts 
heroismes, Si repassé. si!l1 la vida dels 
homes, rarament trobariem un heroi 
que ha gués nrribat al seu alt heroú,nlc 
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sense la parti<:ipa<:io i l'adjutOri d'al· 
Auna dona, 

ACCió CATAl Ar\A, con!>cient d'aquesta 
\'alor elerna de. la dona, en el seu 
primer e tatul con\'ldrt la dona a for
nwr part deh cus rengles I a 11lSlT1U· 

re's <:0111 a sQ(i. no rOI11 un element 
deloratiu i de sègon ordre. 1I1Ó I!mh 
Ics matei);e mndicion i drets dels 
homes i fins i tol all1h l'~ peran(;a de 
veure·le!'; li la davantera ,.empre que 
el moment s'Ito porti i la Pàtria aixl 
ho exigeixi. 

Majormcnt Iw, 10 CATAl ANA demani!. 
Iu purticipacio de la dona en la '-eve. 
t¡l"'CIl, pcrquc no é unfl tascll purAment 
potitiea. t'll ci <.{'ntit que 'ha \"lngut 
donunt I! aqueo.;fa paraula, 111ft de !ocn 
timent. i ja ,ahp111 ÇOIJl la donI! n-és 
la deu més ahundo .. a. 

En venir no altres a fer IIque tl!. obla 
de sentiment. VI/Iem començar refent 
i Afirmant l'ideari nacionaJl~ta, perquè 
a tota hora en~ !>erveixi de ¡;cuiatge, I és 
en aquesta feina que en~ hi cal la par 
licipacift de la dona. la per les aporta 
cions que ella en'l hi pot i ha de fer, 
duent-nos-hi aquells matisos només 
perceptibles als ~cus ulls, per la major 
finor de llur ~eJl<.ibilitflt j per le!> expe· 
ritncies de llur OtiCI natural de plas· 
mar cossos i animetes, ja per les orien· 
tacions d'un sentil de més fortilud i 
heroïcitat que d[u pot i ha de treure de 
no~altres i fer·[e sentir en família i 
d'una manera e"l'cóal en la formació 
del!' fills, Aixf la dona f;erà el llaç, una 
lIlCIl;t de &annent vivent, que ajunti 
l'Accr6 CAIAI A>;A, a la 11M i la llar a 
Aceró CATAI.Ar"iA, establint aquella llei 
de cil'culllció que li és imprescindible 
IOla vegada que Act:Jó CATALANA ve a 
con<;filuir no una a~ociació d'entitats 
poBtiques ni de cap color determinat. 
~ino de eatalan~. reFent aixr la gran 
familia catalana, ",en:-oe deixar que hi 
ha,gi ni hi pugui haver una solli llar 
a Catalunya separada d·rtque .... ta comu
nió que és la que ha de donar vida li 

lots i a cllda un del ... memhres de la 
Pàtria, 

A VOSAltres, doncs, doncs cataluncs. 
ia sigueu lllarC$ d'infant!> que. segon .. 
Iu vOslra gràcia en pla ... mar.los, seran 
demà herois o hé homes vençuts. ja 
sigueu donzelles enamorades de fa· 
drins que un diu us els poden cridar a 
batalla dos re i:.; A la vegada. per la 
victòria dels vostres fills i per l'elec· 
ció ben decidida i sense dubte del vos.
tre bon rei, ACClcí CATAl.ANA us cridu 
a fi les, I hll\"eu d'entrar preci!>ament 
perQuè sou done ... i perquè sou dones 
catRlanes, Si llegiu el llegendari cata· 
lit. que és la dodrina més viva de l'es
perit de III Pàtria, veureu com ja us 
hi compta a Ics avançades i fins a l lloc 
i tot que us hi pertoca. 

Llegiu sinó el nostre himne nacional 
i hi trobareu ~i teniu motiu,; o no pcr 
entrar en batalla, Els encmics que 
venceren Catalunya no tacaren amb 
deshonor solament ci ra, ~inó que taca-
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ren tambê coses per nosaltres encara 
més blanques, més pures i mes i:'agra
des que ci mateix pa, com sou vosaltres. 
Recordeu la llegenda del patró sani 
Jordi i veureu com calgué tlnll donzella 
per avivar l'heroïsme del nostre Cava
ller armat contra ci drac, símbol de 
les coses baixes, vils i esclavitzndores. 
Fou una dona, aquella dama de Reus 
de la Cançó del Capite[.lo, que sapigue 
venjar, matant, l'amor del seu !Tlllrit. 
Ja fn temps que haveu après de can
tar i a posar-vos en ordre de dansa. 
Apreneu ara a posar-vos en ordre de 
batalla. Qui li havia de dir a la dona del 
batlle de Corck el clest[ que l'esperava? 

Maragall digué: 

f)"II::1"II(',1 i fadrins ¡,r 1II'('Illt,¡(/rou.: 

Ull jom (r,'uHi ci l'jr(u<,-c!~ {,JIJIIlosa l'ira, 

SI <Ira tfl! cor "i"',I/lI -l'S Iu 1I0¡;'(l !Iu.rplru, 

"'!III /¡OU ¡" cC lidi ris rilllS s'al'flllldarall! 

voleu dir que aquesw guspira no 
sou vosaltres? 

R E I "J""'1'A D 1<1 I .Iii 

PR E JJIS. 1 

'~('IU' "U f;/OI u, ('N 

"E[ Dia Graf1co" (20 juliol) dedica 
eb seus ecos a comentar l'aparició 
d'AcnlÍ CATALANA, Parangona la nos
tm publicació amb c[ "Poble Cata[à" 
setmanari, i conclou que en aquest 
darrer hi havia més estètica ¡ més 
dilet¡¡ntisme i en no~a!tres més doc
trin:lrisme i, sobretot, més fe. DespréS 
fent unll referència ni comentari apa
regut sota el mateix titol que el que 
desenrotllem, sospita que Ics nostres 
doctrines són tan difuses com [es del 
vell "Poble Clltalà". 

Segons el redactor del "Día Gra
fico", donades Ics probabilitats per 'a 
Catalunya d'establir un pacte una ve. 
gada obtingudll [n seva sobimnia nacio
nal. seria prefe¡'ible no preconitzar el 
sepnrati5me, ni teoritzar sobre possibi
litats insostenibles. Si [a tradició fede
rativa de Clltalunya és la bona, tant se 
valdria, segons l'anònim redactor, in
corporar-la al nostre ideari. 

En comentar la setmana passada 
l'article d'En Joaquim Montnner, pre
tenguérem fer una distinció, per ven
tura mal reeixida, d'una bnnda entre 
el separatisme d'Estat de les seleccions 
espanyoles i la tendència independista 
del nacionalisme català, i, de l'altra, en· 
tre el separatisme separatista dels dog
màtics d'aquesta doctrina i el sepa
ratisme nacionalista de la majorin de 
patriotes cntalans. No fèiem una afir
mació sinó una. distinció. No plan-

ACCI6 CATALANA 

tejàvem un programa sinó que indi
e~vcm una tendència. 

"ACCIÓ CATA1.ANA", entitat, t6 una 
orientació definida en les conclusions 
aprovades li la Conferència nacional. 
Tots els ill!Scrits a la seva organització 
accepten des de llur ingrés la doctrina 
que s'hi conté, les dCl'ivucions pràcti
ques que n'advindran i !lurs darreres 
conseqüències. 

Els incrits a "AccIó CATALANA". 
homes de fc i d'honor, no n'enter
boliran l'actuació amb llurs punts de 
vista acceptats a priori_ Juramen
tats sota In bandera de la Pàtria, 110 

tenell altra daler que elevar aquesta 
bandera al rang de les altres banderes 
que simbolitzen les nacions lliures del 
Planeta_ No hi ha per a ells més 
Pàtria que Catalunya, ni més sobira
nia que la que li donarà la seva cons
tituci6 estatal. 

Cadascun particularmcnt o com a 
membre d'altres organitzacions polí
tiqucs o socials. podrA sostenir Ull cri
teri determinat sobre Aquelles qües
tions que no afecten a [a puresa del 
rrincipi naciona[istu cntnli'l. Mai 
aquell criteri no ha d'ésser exposat 
entre nosaltres amb un afany de pros
selitisme perquè no és de Iu nostra 
incumbència_ AI contrari: és en aque
lles organitzacions po!itiques on els 
inscrits a "Accró CATALANA" h!ln d'apor_ 
tar els principis que han motivat 
l.lI seva creació. 

L!I lIibertllt de la Pàtria no es con
diciona. La Iluitn per a l'obtenció 
d'aquesta lIibertflt demanA soldAts que 
s'incorporin en el cos mobilitzat sim
plement com a tals. Snbem que amics 
no:-;tres, ma!! 'afectes. mnntenen detcr· 
minah criteris federatius, esbossen 
col·lllboracions factibles o descobreixen 
per íl l'esdevenidor de [fT. nostra col.Jcc
tivitat belles perspcctives d'espandi
ment. Però tots clls, a dins els nostres 
renglcs, són súbdits del mateix cabdill 
ideal; Catalunya. I en pugnar per la 
seva rcnacionnlització i per la sev" 
llibertat no ho fan pas per facilitar 
la realització de llurs vistes particu
lars. Aquestes !lO són pas pe!' a ells 
lI.na determinant de llur concepció in
fe[.[eetual sinó unll determinant de 
l'evolució nacional de Catalunya. 

.l:.:,,l' fJ'f· II,i"1f(·H 

En algunes fulles periòdiques o en 
ingènues proclames d'exj[at es vanten 
llurs redactors d'una extremositat nll
cionalista que, a primer cop d'ull, fa 
vaciJ.1ar e[ convenciment de Ics nos
tres pròpies exigències patriòtiques. 
Una segona lectura, però, atenta, des
cobreix sota aquesta extremositat pa
triòtica, lògica com a tlll, altres extre· 
mositats sospitoses i fins j tot deser
cions a Ja veritat de la doctrina na 
cionalista_ 

La idea patriòtica, el sentiment 
nacional, és per al cor ben nat, irre· 

12 

sistiblc. S'hil dit que la idea de piltr-ia 
er'a fortn i justa i que qUllIl el patriotis
me, sota Ics ventades del perill, esclata
va en flames Ilbrandadores, creava el 
contagi de l'abnegació. El senliment de 
pàtriA cutalrl1la, In idea nacional entre 
catnlrll1S. la fe en els destins de Calll
lunya. viuen en el secta!· més ;~electe 
del no.:.tre pafs Hmb una conscièncin 
cadn din més depurada. A estendre 
aquest contagi, {\ 'avivar [n fe patriò
tica tendeixen les proplLgandes dels 
agrupaments nacionalistes i, sobre tot 
d'''AcCI6 CATALANA". I si també, com 
ha estat dit, el patriotisme d'un poble 
dóna la mida exacta de la seva força 
vitnl, l'nfany d'acréixer nquesta vituli
tat, símbol de la nostra grande<;a, eren 
l'aglutinant dels patdoles Integres, ex:· 
tremosos. 

Doncs, puix que situem aouestn idea 
i aquest sentiment a Catalunya, cnva'!· 
dll pels quatre cc tuts per forces ad
verses que no solament amenacen les 
seves qualitat,> autòctones sinó que 
la tenen travada, dominlldn. amb im
portants sectors del país vençuts o 
!l,urats a les maniobres del Poder de
tentor, no Cll[ dir com el sector que 
entre nosaltres manté viva la con%" 
ciència nacional. s'exulta, s'exasperll ¡ 
és lò,gicHment extremós_ Endut de ge
nerós daler, propn~a intermitentment 
un esperit d'ofensiva i procura unir 
totes les forces del país eJ1 un feix 
sa~rat, a~ressiu_ 

Tot nacionalisme és, doncs, com
batiu, extremós_ Un nacionalisme pa
crtic no es comprèn Possessional de 
In idea de pàtria, ci poble es !lcncn 
al combat per a retornar-li els atri
buts que la fan sobirana. Aquells 
als quals l'exfremesitat nncionali<;ta el!! 
espanta no estan en possessió de Ja 
idea ni del sentiment de Pàtrin. Qui 
sent la pàtria, i sobretot als moments 
!ticids de sentir-ne l'esclavitud i l'¡¡bnc
l?aci6, serà extremós. En el cas contrari 
és fatalment d'aquells qui han estat 
n~enyalats Pf'r comprar res dolcors del 
viure amb l'or que han cobrat per 
mantenir el país en les vergonye,> d'una 
subiecció. ' 

Però hi ha uns altres pretesos 
extremosos, vulgarment, extremistes. 
Oeveg'ndes ni es diuen patriotes: es 
diuen simplement extremistes. van 
sempre més enllà. El pntriotisme i 
In doctrina nacionalista són ulla di~ci
nlina; limiten doncs la individunlitat 
ric llur!:' fldeptec;. El pretès e"\(lrc>mïc;ta 
defLlig tot sovint I\questa disciplina 
i si transitòriament s'hi avé, és per 
cobrir lA. seva extremositat amb la 
"¡¡¡trada bandera que a:xeQuen els pa
triotes. Per a aquesta cate$!'oria d'extre
mi!:'tes la independència de la Pi\tria 
és rarament un fi. 

A dins d'aquesta categoria j com 
a un matís entre nOSllltres característic 
pertanyen aquells amb els quals és fre
qüent el sostenir un dii\leg com el 
que per exemple relatem; 
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Ens trobem dialogant sobre catnla· 
nisme el prct~s extremista i nosnl
Ires. Li exposem la noslm fe ell lli 
causa de [':1iJiberament de Catalunya 
i reclamem per al nostre país la sobi
ranin nacional. El pre!~s extremista, 
gairebé sempre endut en la conversa 
d'un partit pres violent, us diu Que 
ells va més ClIllii. Remarquem no
saltres aleshores que pugnem aiximn
tcix per [fi constitució estatal de Cata
lunya. Ell. extremista, va també 
II/(;S enllà. Li nccentucm les C!lmctc
ristiques inde~'(;ndentbtcs de la nostra 
concepció nacionalista: encara va mes 
cl/lld. A dnt'rera hora us llença H la 
carn el mot República. Ell vol per al 
nostre pais In Replib1ica. Fet i fel hi 
consentim. Però davant el nostre con
sentiment reclclll1R com a IÍnica forma 
de gOllern la I?epliblica. AI moment 
es ra pul~s ci duali5mc enl1'e ell i 
nosaltres. Per al pretè~ extrell1isln [n 
Pàtd:1 i la I?Cpliblica no tan sols són 
enuivalents --ir:à (lue In primera condi 
ciona la segonn. AL.i¡ 'C sospitell en el 
seu nacionalisme t'Iln dup:ici"t. AI cap_ 
devlIlI, però, cons.entiu novam ,1t i in
tenteu afalngar el pntriotb;me r';::1 pre
tès extremista cxn;:;~nt-Ii fi dins la 
més estricta disci~lin t nfldonal, una 
V¡¡stll perspectiva d'¡;:;pll11sió, fixnnt els 
límits territorials dC' In PiHria fins nllà 
allà on l'esguard i 11 bandera reials 
es fixaren en temps gloriosos. 

El pretcs extremistn, però, continua 
Rnant més cll/là. És (Ifla una ¡;e~tld(l 
¡lroc/amada la nostra !?('pública cns 
diu -a;lIdar('1f! els llostre s ~ermans dc 
Castella a r('dimir-se prorl11l1laflt /llir 
R('pública. 

Aleshores, claudiquem: Rcnlmcllt 
lull cl1ffà, ens mancn eSllla PoJ,' nrri
bar-hi. 

ROHHf' lI ,í, 1~"O I'f' ,, ('a 

; lI,.efa" IItt 

A la secció Fonts i documents re
produïm els fragments d'una lletra es
crita per En Frederic Mistral, nebot, 
com a resposta a un 'article sobre les 
"Bases lògiques d'una restauració pro
vincial", Aquests fragments els tra· 
duïm d'una revistI< de Perpi:1ylt, La 
Tramuntana, la qual a [a vegada 
l'extreu de Iu RellUC m¡}rtdionale, Per 
bé que hi hR un'a diferència notòria 
entre l'ideari provençalista i la inten
sitat d'aquest moviment, i l'ideari i 
el moviment català, entre la situació 
de Provença davant França i la de 
Catalunya dRvant Espanya, és remar 
cabl7 I.a d~p,uració. de Ja tenninologia 
patriòtIca I I adopCIÓ d'un lèxic polític 
definit, Bretanya, que per boca d'una 
selecció dels seus patriotes ha fixat 
amb una claredat exemplar Ja situa_ 
ció veritable dels pobles incorpo_ 
rats a França, té molt més avan
çada que no pas Provença l'estruc_ 
turació d'una doctrina nacionalista. 
Alguns patriotes provençals comencen 
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de fixar-hi llur interès i es comphmen 
remarcant·ne les aFirmacions essen
cial:;, 

Aqueixos moviments cal reconèixer 
que són coneguts per nombre limitat 
de francesos i que llur influència. ara 
per am, 110 és molt notable en la polí
tica general del país, Els remarquem 
nomes per l'interès que tenen per :1 
nosaltres els moviments similars, per 
les coscs que hi podem aprendre i per 
lm. rectificacions que ens poden sug· 
gerir. 

Interessa també que sigui una pu
blicació del Rosselló la que aplaudeixi 
unes notable5 afirmacions patriòtiques 
provençals, PI'ovocades per una mag
nífica doctrina nacionalista bretona. 

II('III!J f '/Ull t'u/",.;", 

llUll aparegut a Alt Empordà, de 
Figueres (15 juliol), sola la signatura 
d'unes inicials inteHigents. Fan refe
rència als fictes regionalistes de cele
bració recent, Qmln se Ilençn el nom 
de Cutalunya, qunn s'hiSSa la bandera 
commouen. Per això. 

~ l'er a pro..>\'ocar a Calalunya Uit atIe 
,l1p~'rh de colnr i de vibració o ulla II1;Uli

rc,tadú ,,(11(>1'1111(' d'Cslrat¡'~ia política, 11;111 

[ranHI;r rorços"lIl<'nl a ;Il\l)rar ci llum 
s'll"ralís~il1l dc Calalunya". 

Molt cert, Heu's aei, però, una tilc· 
ticJl riscada, hell's ací un perill. Si no
més el nom de f\Ïl.tria a flor de llavi, 
o la sevll santa bandera voleiant dóna 
enardiment als cors generosos dels 
fills de Catalunya i els fa moure i els 
aplcgn quantes d'ocasions propícies 
per al polític tortuós, per III fals pa
triotll adulador i per al demagog pro
fe<;~ional de fer mobilitzar els càndits 
e~tols ! 

·'I.'nclnalital,\ C;dillunya 11:\ d'és~rr '<el\!

llr<, IIMion:dist¡¡ Jmix qnc ('~ n'~!>ira ell 

l";lIuhiçn\' ('n la llum i cu la ventada: el 
na,i'!IL¡li~lnç és una COS:l ohjct'liva, quc 
rnig de h,ta (Il'rl1lki6 [lcr~(¡llal i s'j¡npO~J\ 

l'U t"t:, lHanif(,st:"ió colk.:IÍ\"¡. 

"Pt'r !l:umml dpls ]larlamt'nts fJu~ s'hi 
¡¡r"nll, "i¡¡ren i <1e la rlli:lti6 [(UC s'hi <1011:\, 

t'li r) !Jal IlIet [Itol, R,non coberts dc la 
L1ka l'l'gic111,¡]i-,la lrion1f~va rC~)lcrjl del 
Natiunalismç l'li l'¡.'s!>ectacle maleix de la 
k~la. Si ll'ha~lIé~sim horral ci llC1m (lc 
Catal linya i la f6rcnula,-qIlC ara no vo
IL'm jlldiear,-per n dOllar ¡¡ la llostra terra 
la scva lIibcrtn! ílI1;ma, l'espectacle aquell 
no s'hauria produït" 

Els inscrits a la Conje,.i':ncia no 
SÓ" cOl!siderat~', pe,. aquest Jet, 
¡nser/lso Aceró Cr1TAr_,INA. Cal 

I¡-alllcl/'e ¡ma so/'licitud d'ingrés. 

13 

Massa d'optimisme en aquestes apre.
ciacions. Potser sense el nom de Cata
lunya dAmunt la minuta no s'hauria 
aplegat tanta de gent; hi consentim. 
Però, quïna interpretació donen en 
aquests actes al nom de Catnlunya 
aquells que hi concorren? Què és 
per a ells Catalunya? Quina aspi
ració simbolitza? Quina deformació 
del sentiment de Pàtria no representa 
per a molts de subordinats aquell nom 
"sacratlssil1l"? 

.. E~ment('m lam!,é Que el mol d'ordrr 
dc la fc:~ta .dc: I,L Lliga fou el mateiJ< 
que prOIl'l.mcià Prat de la Riha: I .. santa 
Contilll1ltat. Però la ~!lnta Contillllltat en 
ci ¡";acionalj~me 1<1 caldria e-sla.blir nomês 
que en rc:~sència de t'ideal quc: és catego
ria i no és anècdota: però scria equivo
cat l'etal,lir-la a ultr~uça i In peT~istència 

l'xtr~ma p(') primer camí que ~'errés", 

Que bè podria ésser el d'un labe
rint o et d'un dèdal deliberament creat. 
Per Hixò ci senyor J, M. continua 
comentu11t magnfficament: 

.. L1 ~~n!a C.ontinu'ua! que Prat de la 
1<iha lt~'ga\'a a Ic~ ¡;:('I1~raciom nuvc~. que 
dI lIa\'ia rducat ;ln,1¡ d seu (':>:l'II1(11e i la 
,,:,y;< par;wLt, llu ~ig·ni(ic;\\'a !>a~ Illla eOI1-

tinUII;,t {I\' Ics <lul:cdotcs ui dI' Ics tàt..1i
(11I(,~, f,ki¡~ a la fac,:cia aguda o al unen

gany t·tIt'rvadur_ La sant" CuntinU1l3t l'c,
tahlia nlll1ll'S llur <,n l'cssl:nria (kl Na
ci"llali,mc, Ira1H'!lürtada de gC1H~ració ~'11 
generat i,) n travcs Ul' la nall\d ,agr;Ldil de

I" vocadà i dco rl'ntu.i"sme, C"1I1 aquesta 
Ilcnl;na (1lIl' parlem, [(llC c~ 1~1 ~nfJrCUl;1 ~a

tt'guria del lIo,trc l'speril p;lIri"lit. <¡UI' 
es filtra dilllrc t'ànima de les noves ge
IwraciollS (runa. manera (llIC ~'e5eapa a 
tntc~ k., ,\nccdotcs dd Nacionalisme ]}Clí
tic, ¡,cn¡l1è és ]a mateixa ànima de Cata
lunya". 

Molt d'acord. D'ací l'organi"'"le pa
triòtic contitLlTt sota el nom d'AcçlÓ 
CATALANA per ilI qual 111 santa Conti· 
nuïtat no és solament una persistèn
cia, sinó una persevcrànciu, no pas en 
el sentit 

"Clos, ],L'Tmèlic, tossut i paciel1t". 

de perseverar en una mateixa tàc
tica, sinó en el de la intensitat de 
l'ideal. La tàctica, és cert, ha d'ésser 
camí paral,lel als ensenyaments de la 
realitat, per bé que aquesta sigui dura 
i trista, 

~ l tallt de bo (¡\u.'. ~i un dia s'esd~\'é, 
~s pugni org;l1lihnr alrshores la resistèn
cia amh la rela~iv3 facilitat 3mu què s'or
ganitzen banqucts de 8.000 cobtru", 

Tant de bo. perb, serà "a l'abast 
de totes les comoditats"? 
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NO'l'ICI~IRI IY¿J.CCIÓ Cil '1'.lLA . .YA 

.lI , "i/"UfII'" i (;(.",.,; 

Visitaren Rquesta ciutat per a propa
gar l'ideari d'''Accló CATALANA" els 
senyors Manuel MlIssó i Llorens, Fra"
'e 'C M,- Masfcrrer i Joaquim Juanola. 
L'nele, importan!. tinl:ué lloc a l'c· t~t 

ge del "Centre cataIA", 
Presidr En Pali Solcr, president del 

"Centre" el qua l nmb breus pnrnules 
saludà els conferenciants manifestant 
que ftquellfl cnti!lIt ha obert sempre 
les seves portes a tOltl propaganda 
nacionalista. Desitjà per a "AccIó CA

TALANA", la SOrt més bella. Cedr la 
paraula al conseller municipal d'aquell 
ajuntament. 

En Jaume Marlorell, el qual digué 
que en convocar·se la Conrerència 
nacional calalana, s'hi va inscriure 
fol seguit, assistint a les sessions on 
se discutiren i aprovaren les bases 
d'aClUació patriòtica, identil1cant-se 
amb l'esperit que regnà en aquelles 
deliberacions i amb la finalitat de l'en
titat que en nasqué : ACCIÓ CATAI.ANIt.. 
RenovA la seva adhesió entusiasta ;8 

aquesta entitat per entendre que és 
ellll la rorça patriòtica que en e ls 
moments actuAls presenta més ~aran
ties per cmprendre e l caml definitiu de 
la renacionalització i a ll iberament de 
nostra Mare PAtria, 

Pari 11 a continuació el senyor fila
nola qui féu una esquem/uiea res
senya del moviment nacionalista ca
talà. Evocà com d'ençà de les anyades 
d'haver perdut Cata lunya la conscièn
cia de lA seva nAcionalitat, després del 
moviment renaixentista en e l qual col
laboraren e ls poetes amb llurs cants 
evocadors i els primers oetits cenacles 
de catalanistes, el nacionalisme mili
tant ha passat per vàries etapes, diver
ses en llur intensitat, matisades pel 
domini de detenninats sectors. Del 
reJtionalisme estricte a l'autonomisme 
i d'aques t al nacionalisme fnlegrc se· 
,ltons l'ideari proclamat a la Confe· 
rència nacional catalana, l'evolució del 
ca talanisme des dels seus començos 
a la seva p lenitud es fa visible. Re· 
marcà. com en aquella assemblea hi 
prengueren part clements procedents 
de tots els grups cata lanistes per tal 
com les portes s'obriren a tothom. 

Explicà. Ics causes per les quals 
clements precedents de la Joventut de 
la Lliga regionalista prengueren part 
a la Conferència, motivades per llur 

disconfomlitlll amb la politica de col· 
laboració centralista desenrotllada d 'al
guns anys ençA. AJ..ludf als trUecs 
desenrotllats per a aquestes col-la
boracions i al mancament per pari 
dels caps dels partits espanyols a llurs 
promeses rI'atcndre a la resolució del 
nos tre problemo nacional. E!ome ntA la 
disconformitat 11mb aqucsta polflica re
gionalista de l'clement nncionA1istll (Jue 
aleshQres integrt1VR 11\ joventut del par
tit. polesada en raOlllldes protestes 
davant els seus directors, Noves col-la. 
boracions motivl1ren la separació difi· 
nitivlI dels nos tres amics seguint el 
procés que tothom conei" i renovant 
llur adhesió 8 la Conferència nacionlll 
i a la concreció militant que en resul
tà sota el nom d" ' AcCIÓ CATALANA". 

Seguidament l'orador donil unes da
des breus sobre què cosa és aquesta 
entitat i què cosa es proposa: la inten
sificació de l'ideari nacionalista a tots 
els ordres i estaments i en e l~ mul· 
tiples ac;pectes de la vida catalana 
fin s a atènyer que la immensa majoria 
del nos tre poblc sc senti integrament 
patriota, en ci qual moment, l'hora 
del combat decisiu hauril arribat per 
a l'obtenció de l'idea l sagrat que cnc; 
agermana. 

El senvor Masfrrrcr, digué quc üi,,/ 
com a l'antip;uelat quan els exèrcits 
Que a le!\ ordres d'Atill1 conquistaren 
Roma, en arribl1r a les portes de la 
ciutat i en sentir el cansament de 
l'esforç realinat s'ec;vaïren dl1vant la 
perspectiva de l'estorç aue mancava , 
e l guerrer Que els acabdillava els esti
muli' pre~entant· los com d'abast im
minent la possessió de la ciut'H ¡ de 
t'imperi. aixl també en la lIui'a pa
triòtica actual per a l'obtenció de la 
llibertat de Catalunya, ca l estimular
nos amb la perspectiva d'aquesta lli· 
bertat com a imminent, s i sense re
tre'ns pels desenganys ni pel cansa
ment sabem realitzar nous estorço,; 
definitius,Rememorarà les fetes més 
cabdals de la histOria de Catalunya, 
evocant-ne les grandeses, ac;senyalant
ne els punt febles perquè ens pervissin 
d'esoeró i d'experiència. Catalunya està 
dcstinada a 1(1 realitzoció de noves 
empreses continuació de les Que dona
ren glòries 'als nostres avantpassatc;, 
Tenninà IIdvocant perquè l'hora de 
l'adveniment de la llibertat sigui pro
pera i recomanA el cu ltiu de tes 
virtuts que per a l 'esforç darrer cal 
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que els catalans posseeIXin unAnime
ment : l'heroisme, l 'abnegació i e l sacri· 
fici . 

El diputat per la Ml1ncomuniUII sc· 
nyor Massó j Llorcns, ml1nitestà que 
la seva situació i la del seu company 
senyor BaSSflls en nom del qual també 
parlava i el salut del qual duia per 
als oients, era ben delicada. D'ac! que 
procuraria ésser clar i franc en les se
ves paraules per tnl que ll ur si tuació, 
definidll, no permetés equfvocs. 

Explicà els motius pels quals els cle_ 
mentS de la Lliga regionalisttl que l\Vui 
cooperen a l'obra d'ACCIÓ CATAl ANA, 
prengueren part a la Conrerè1cia nacio_ 
nlll que en provocà la constitució. Féu 
notar com Ilbans de la sevll celebració i. 
per l:tnl, no sabent ningú què en sor
tiria, la C. d'A. P. de lA Lliga publiCA 
Unll declaració per raó de 111 qual 
aquells qui pertanyessin a la scva orga_ 
ni!"lació i assistissin a la Conferència 
votant·ne les conclusions, havien de 
considerar-se exclosos de la seva disci
plina. Ell , per creure que compli a urt 
deure de pratiotisme, concorregué a 
aquella Conferència i prengué part 11 
Ics seves votacions que s'hi celebraren. 
acceptant amb les seves conseqllències 
l'anat('ma IIcnral. 

Digué que d'ençA del fracàs de la 
po1íticl1 de col-lnbonció i de Ics CRm
pRnyes pro Espanyà grAn, estnva dis
con forme amb IR trajectòria se~u ida 
per la Lliga per Iai com per ilis cRtalnm; 
només hi ha una pAtrin, CatnlunVII, i 
unll grandcsR, la de CatAlunyn. Digu é 
que per l'experiència adquirida és evi· 
dent que ta solució del nostre plet na 
cian al no s'obtindrà pas e n un moment 
d'efusió. D'ad In constitució d'ACCIÓ 
CATALANA i el seu ingrés a la mateixa, 

Detallà. la I1nalitat d'aquesta novella 
organitznció, la missió dè la qURI é'i 
quotidianitzar el nos fre plet, rer-Io viu
re a tots els indrets i estaments de la 
Pàtria, disciplinar el sentiment per 
fer-ne una força irres istible, donar a 
cada cntalà consciència del seu estat de 
su bjecció ciutadana. fer néixer en fi . 
una passió catalana oue en un moment 
donat pu~ui oromoure l'oixecament sn· 
~rat qUe ha de portar-nos a la victòria. 
Remarcà com Acc:uí CAT "LA~' h 

les portes a toth(,m, '~I1' 

ninl:ú; només éssent nacionnl' tes 
aeeptant-ne els deures que ~c'n se(tuej
xen, adoptant les conclusions de la 
Conferència nacional i c:'lmplint n cndA 
moment com a home d'honor, tots ets 
c'ala lans, homt:S i dones, caben a dins 
els rengles d'aquesta entitat. 



15 __________________________ ~B~A~R~C~E~1~.O~N~A~,~'~7~J~U~L~10~L~,~9~"~._-----------------------'~5 

AccIó CATAI.ANA no s'ha pas consti· 
IUÜ per ter obra negativa, per la qual 
cosa cal dcsengan}"ar el .. enemics de 
Cata lunya i els trsidors que conviuen 
cnlre nosaltres de llurs esperances de 
vencc'ns per In divisió. Davant llur, 
entre patriotes, catalans de cor, el front 
únic es con litucix automàticament. 

Per acabar, féu algunes remarques 
d'interès per la polftica local i propugnà 
l'agrupament de lots els catalans sota 
la bnndera que ha de dur la Pàtria 11 la 
seva llibertat. 

Tots els oradors foren aplaudits i, en 
cI .. fragments de més ardència parrió
ticn. ovacionats. 

Bella dinda, doncs, la de Vilanova i 
Gcltni. 

... IIi/wll 

1';1 pl'im('" !1"(lU ut'h' ,1(' 

III tt,,; ff -Hf Uf'; 6 "flf'; f,n tr I ¡ H'U 

La vibrnció que A ccIó CATAI.ANA es 
proposa de mantenir entre e ls nacio
nalistes catalans ha de trobar un dels 
més eficaços motors en els grans a
plecs que s'aniran celebrant norma l
ment, periÒdicamcnt, a tOies les con
Irade:'l de la nOSlra terra, El patriotis
me, com a flama que és, necessita el 
contacte per propagar-se. 

El primer d'aquests grans actes es 
farà el dia 27 del t11es que ve, darrer 
diumenge d'agost, fi la vila de Ripoll. 
Co nv inguem que el lloc no podia ésser 
triat 11mb major escaiençll. Ultra el de 
la seva catalanita t, li dóna per dret 
propi la preferència : el del Monestir, 
que guarda Ics cendres del comte Jo
fre, fundador de la Nació ca talana, 

El programa de la solemnitat és ja 
acordat en principi. El compondran dj
versos act~s, que anirem anuncian t 
oportunament. Un d'ells tindrà una es
treta relació amb el ret histÒric que 
abans havem aJ./udit. I hi haurà , és clar, 
un gran miting, en el qual parlaran 
els més prestigiosos oradors de la nos
tra entitat. 

Com a resulta t pràctic de les festes 
de Ripoll, es constituirà solemnement 
en aquella comarca la primera Delega
ció d'ACCl6 CATALANA. 

Els organitzadors d'aquest gran ac
le treball en ardidament per al seu més 
complet èxi l, Irobanl nrreu un vivfs
s ilil entusiasme. Tots e ls nu clis nacio
nalistes de ht rodalia han promès as
sistir-h i, i, a Barcelona, es parla ja de 
demanar un tren extraordinari, 

N'anirem parlant. 

.IAI "O" Nel" m"";(' ;Jwl" 
ell (',,1,,11, 

Per inIciativa dels regidors de 
l'Ajun tament de Barcelona inscrits a 
ACCIó CATALANA, la Gaseta municipal 
per acord unànime de la Comissió cen
tral , sortirà d'ad avant en català. 

El primer número corresponen t a 
6 de juliol, per la seva presentació 
acurada i per la seva correcta redacció 
palesa novam ent que és l'amor 
R la Pàtria allò que entre nosaltres 
desvetlla un esperi t de ciu tadan ia veri
table. Fer una cosa en catal à per a 
aquells qui estan posseïts d'amor a 
Catalunya és rer-la si mplement bé, 

Molt vasta és la feina a realitzar 
en aquest sentit a les corporacions 
oficials de Cata lunya, Vasta és també 
la que ca l realitzar a les corporacions 
particulars. Els nostres amics del Con
sistori barcelonf que han propugna t 
per la publicació en calalà de la Gase
la són els que vénen m6 obilg • .ts a 
propagar en tots els ordres de la vida 
municipal la catalanització en els més 
petits detalls de les activitats que de
senrotlla, 

Els nostres amics Que intervenen en 
altres corporacions oficials ciutadanes 
o roranes, o simplement en corpora
cions particulars sigui quina sigui l'ac
tivitat que desenrotllin, vénen obligats 
fi portar-hi el mntcix esperit, Car és 
aquest intervencionisme patriòtic 
aquell qui es deriva de l'orientació 
assenya lada a la Conrerència nacional : 
l'activismc patriòtic. l'activismc nacio
nalista, l'activisme cata là, 

I IUJ('CJI KNT.<; 

f)'Ul\\ "LLETlt\ ~OBRI': 1. \ RES· 

T \UR.\ClO PRO\'l:.:n\I., 

M J;¡ IU' 1:, hora a(jur,la d(" \'anu d(' · 

daratiun, ~~'n~l' con,i'li'Il('i,1 ni nwdu¡'¡a, 

(';11 afirm,lr allam('1I1 i anlid'\lll('111 Il'~ nos

Ir, s l';,tcs 11<- ft'(kr;lli .. tc~ i ",~ nl)~lrc, \,(1-

IUllt .. !. rl':lcahar, <:31, s()hrcl"I, ~11Uar,Se 

¡)('r a WVI';IRar lt'lo no"rC5 i(ll'e~ tJcr lun 

d, l1)iljalls, tn I"U l'ls medi., .. mb ci fi 

'tUC I~n a\';;'.t ks n"sln'~ pr""inrie. li!) \i 

guin m"'~ "escla\'es i dobh:gades JOia un 

jou anònim i lan llord que ctdtlxt'1l sou 

l;t c"'rr('ga~. Si! ~La proft<:ia mistral1ana 

t5 rtalil~ari ", Si! .. L'huro dt l'oufQ1l0lPlW 

,:s orribodo", 

1\0 ht dt rl'CCrcar pas a l'hislòria els 

fautou de la centralilzaci6 uhrdncera qnt 

Mlfrim. Ori ;unl dr vi.tllJ d'Or Franctsc I 

(tdit. de Villeu-Cotttrels). Ric.helitu, la 

Rt'\'0luci6 francesa i Napole6 es valen, No 

he d(' demanar·me laTII]KIC cap a quin l't

gim cm decant com d('\,('1I1 a 11T'iori, per 

fundó li I,,"e('tsitat, e~caurt' millor amb 

Ih nO~\fI:~ MllirariOll$ pròlJics i 110 he de 

Co.lI"u!t"r llas Its novu Ilrcfercl1ciu ptr
S<J1U1I s, .\ l'eix de la polílica provincial, d(' 

c'l1Iformitat amh la ipolitica mlstraTlana 

(qUI' cal rtCtrcar wbrelol a la. co¡'¡t'cció 

d',·JÍ/¡/i) ilO udlll/'Ir,l /'lIlrromrllJ sinó rl 

r,luim quI' filS don,¡rà rl ,ndxi,n dt /[i/'I'r

"lis. Jo dic, done;,;, sota la meva rtspon~ 

... ahililat pcuon;¡1 de m('mbrt d'una auo

ciació i leoinl la m('Va ct>llcepci6 dtl rol 

t!1'1 Felihratge, que ci Fdibralgt haurIa dt 

l'(lj{uer canviar la forma de govern i ht 

mdieat lamhe qllt Iai oJlrr('Í,¡ d/' IIrÍtJ/üm/' 

!J11'i."''''oJ,,,rlllm drl ral)(lUli~ />olsrr na fi 

woll urMd"xtl. p~ que ~en'eix fi dt

d.nar (IU/, ilO t,,,f""1 f.~~er el~ ntan()hre~ 

dt" Ió' ('a lliló'[ i q ue rtdamtm l'autonvmi;¡, i 

1·1 rr'perle, ~i d"c!are11l solcmnellll'lI\ "qu~ 

{'] ftllhratJ;Ct un c;¡uvb.r;\ lli T"'/ c;urvlar l" 

funna (kl govt"rn?" Hauria de vnkr i 

hauria de p,)II,'r, El mateix r.lOll:lrnttlt till

dri'l ~i 1111 rei tl1~ 'gvvernava (,) un cmptra~ 

dor. ¡':Is no<;ln:5 ])arc~ no hi pO!la\,('n p;¡~ 

I;¡UI~ de c"tI1ll1ime1l\~ i \lislral ~al>t- glo

riticar a(\ud1s qui M sn!filll l'I flr,' /1mb 

.-I/s subil'" J.·i.1',¡r tI rri dr p.;rl rII/QW". 

e rrc, duncs. IIUt damuot ('! pla dI' In 

l1ihtrtab mtridíonals hom pol tlil;tblir una 

mena d<, bre\'iari de política proHn~al, ptr 

:¡ mi !)ro\"('nt:;al, de puhlica meridional, ptr 

a mi mtridiullal, de t)olitica provinóal, l'er 

a mi ftderalíSla. 

- La polilica pro\·tnçal no s'u~tmbla tn 

fM a la ])olitica, ])ura o IlO, dels 1l011licI. 

EI§ \lUnls principals que tscomcl ~n: I . 

MEl manteniml'tll de la I1tngua d'Oc ~I et 
poble Il1lridional, el seu ensenyament a It'! 

t""'o¡", de lola mena a coslal de la llen

gua francc~a: la eon~tr\'ació dtls usos, de 

les Iradicions, dtls costums de cada in 

drel, lut '1;0 (IUC fa 1'eslICril ll11rticular d'un 

pais, d'una ciulal, d'una vila, PU COIl1I)\CI 

d'aque'l ni\"cl1am('nt d'orats (:mpantancga~ 

dol'; ;l o .. La t:ollqui~ta dt le, lliberlats i 

franqtltses comunals qUt ens han estat 

prtsts, malgral dtl pacte d'unió conclòI 
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cntre França ¡ Provenç:!, fa 4()1) anys; 

3. ~ La d!'scentraJitzaóti administrativa a 

profit \le l(,'s gralls regions Clt1C Ja ll::ttura 

indica a França." 

Si fi.ls Clro el fclibralfll! lla rOmd.r a In 

Iroria. bo fm'ibor ¡'hom d,. l!IIssrrr Cl l'ac

cw. J(I 110 havem d'(I({)f¡J¡orlar-nos més 

cridunt "l'oh'lII (li.I'ò", elll fcr Il filJs

I¡IHI l'I !file' h Jlcct'$.I(lri /,,'1' (I t~lI¡r-f¡o. 

El fed\!rali~me ég l'eSllcra1l'ça de demà. 

La fa1111>S;¡ teoria (h'l~ (kets dels 1whtcs i 

d~' les !lengues pot ésser, {'n ¡"ts els casos. 

oposada al poder t'entral qu',' l'ha dl,<:lara

da ('xcdlent ell l'aplicació dc'ls sells pre

ceptes a les ... nacions oprimidrs 110 vol 

l'ScOmelre la realitat que Jlodria hauria 

d'ésser aplicada a les províncies, pols de 

nacionalitats. Serà l'honor de Bretanya 

l'haver fet sentir la veu de les selles as

pira.t'ions cn aquesta oC:4i6, Nou bisbes 

O arquebisbes, un cardenal. çonsells gcne

r:iI~, municipals, lote~ les a~sociariot1! i 

grups hrctons, eh senadors i diputals de 

Bretanya, sense distinció d'opinió, sis dia

r;~ i relli~\('s bretot1c,~ i molts mils (Lc patrio

\l's bretons digueren ocn alt alie:, que volien 

i que hi havia elt t'I clos cie Ics fronteres de 

Fr'I.T1~a, nj1r¡'nits. P~r 11. s,'\lvar l"hullor del 

Fl'lihratgl', 1;'1 ml'u vt'nerat me~!re ci Germà 

Savinià adrt'ç:'L una lletra als bntons, on, 

tll la seva (¡lmlilat dc Ikl~gal del consis

tori per a ks qiie~tiol1s af('Ctes a l'clIse

IIl'amell!. Ikcbrava que ds 111l'ridil!1\als 

s'a.j Ll1lt;WI'11 al~ hrelolls i 011 definia t·1 q~le 

nosaltres r ... clamC111 lamlté, 

Si. pOd"111 i 111.11('111 de dir-ho, El l'nete 

lla d'e:ss~r sagrat: no lli ha. no lli pol 

h:ln'r l)rescripci'I, Provem;a s'ha (I"nat a 

Fr<lnça "Iln com Ull aece~.,ori <1. un Ilrin

eip:lr' nl1~ com 1111 principal a UTI prin

cipal 101 re$rn-ant la seva llengua, cl~ 

,eus co.IIIII1S. Ics Sc\'C~ Ilil~rt~lt~, I~I con

tracte ha e~tat dolat durant ~cgles. Es 

una raó pl'rl[U!! ho ~igui sempn, cncara, 

delità cnm I,bir i avui? Noi 

U'altra part, 110 ublidem f]1Ie le~ lIil~r

taIs Lla l'~ uemanl'll, sinó que ~~ ¡Ift'nen: 

1]11(' el POIII-r cc'l1lrnl 110 ,11(lr~;,¡ a grat ~(,l.1 

-..igui quin sig\li,·~inÓ all" quc hom és 

l¡rou fon per a pnndre"s iI'rgeu l'exemple 

u',\lfons Xllf, cara a cura dels c;;lalans i 

la llei de \tanl'omunitat que ds cnncc(1i al 

moment q\\r eh catala.ns se l'a na vell a 

:I!orgar), No oblidem pas els e~devell¡

ments de 1907 i Ics s(!vc.s rel)ercussi()11s 

(el Govern obligat, davant l'aixecament 

dels viticultors, en prometre la llei sobre 
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la r~prc~~ió dds frau.). :';0 oblidel11 [Jas 

qul' aquest ai"ecamcnl ell massa fou fet 

sota els plecs de la bandera del Llengua

doc que Fcrroul, alcalde sodali~t:.L, fén 

hissar a l'aica!clia de Narhona en lloc de 

la bandera rrallcc~a, Això volia dir: "No

,~a1tres ~O11l l1tng-uadoci¡¡ns, primcr, Parí.9, 

¡¡tendó l" 1 PaTÍs COIl1]lr~ngué i capitulà. 

Caldria, dOl\('5, 'PIC tot l'S lei; voluntats 

dcl l'Ili!:(!;;¡ c~tigl1e,sjl1 agrupades i que 

s'aliessin a les dd~ Bn:tnns, Flamencs, 

¡\I~al'iall!i, Lorell~.I(l~, per a Icn;r pn'llwbi· 

litats de reeixir, L'acord ,obrc Ull llro-

16 

grama, Ics 'S1',ll1~ liuies dd <]\w1 SCI'icll w

llcgu(lc", és realitzable, 

Ser;! només quan Ics Iliberl¡tlS hauran 

estat arr3ncade~ o recollcgudc~, que t~Hla 

provincia s'orsal1itzariL a gral seu amh 

l'assentill1ent dcl Pod~r central o malgrat 

seu, Sl'gons els C;¡SOS, 

La raça dorm, 110 és pa~ morta. Al se

nyal més I1clI. d .... svel!la1":1. Desvetllem·la 

una v('gada per Iotes, 

FREIWUJ(' 1I1IS1'llAl .. 1I,·bot". 

1NF01LUA C CÓ 

Suta aquest titol "La Rn'i,ta" (1 juny) 
publica el segül't1t articl(': 

"S'ha rel111it la COl,fer':l1cia nacional ca
talana, Lenl de tot arreu tic Catalullya ha. 

c,ol-laoorat ~n una obra <lI' c1arifiL)l(t¡ó, 

{L'~str\1ettlració. L'il1tent d'apuntar CII UIWS 

cone1u,iOl1s 1.1<> pllra doclrina n;¡(i'!IInlisl:l 
ha reeixit, i rcs pot sati,fo.:r-nos tant C011l 

;l(llI('sta attitud intdligl'l\t tlels nostre~ 

pfll riot~s. 
,\Iai com a.ra {'ra tan prccha ¡':l\llica

ció d'ulla lI\1m r,I(>,ofiea qll~ aelaris i des
f':N la harn'ja 'llit pudl'¡'is- ci IH\('i()l1:tli~Il1~' 

català. Una politica nali,la, 1111 .. ]lo1itic:t 
de sinceritat, ('ra del tut necess;iria, Cre
ir111 qur, lIer S01"t, la. Con fcr':neia 11~¡cion¡Ll 

lI'ha estat el prill1~r goTim llas, l\lai més 

¡l'ara (11 avant n" I)(){]ri, ronfol1drc'~ nacio
nalisme i n'gioT1~tli~111(', mal IIl~S 110 ('ll~ CI1-

p;a'Iya1"t'nl ui alL;nrc·m III0pit'~ ;"lI dall1u11t 

d':I(!u~,t \·ngany. 
\mh I" Cml fer,'nçia s'h:. clos ml I,ri

mcr ]J(''';(ldc de la Ilist!',";;, drl 1l0S!l"C 111(1-

vimcnt rt'llai.\ulli~la" T¡'lllps " \"C¡Iir, quan 
d~sapa~si(llladan1l'nl s'olhl'ni el panorama 
d':lqlll'~lo; ¡\:Lrr~r, anys i I;, 1>(11];[ illH'llrió 

sigui \lr¡·,a com 1111 im¡Hlrtall\ ("k111("nl dc 
jLIIliei, podrà ¡\1{',"rar,~c ('stri.'l.mwnl ci 

qllc ~igniliqll(n l'rat d~ b I~ihr¡ i 1:1. Uig~, 

r('gion;¡li~la UI 1;1 lIos!ra hi,lòria 1Il011erlW. 

\ra, llU, La millHr t;'lctica es girar la cara 
a alll1,·l1a l'olil¡ra elc cnllvl'nci"l1.~ i cn

\'ar~r--", 1\tI111ill11('1I1 i n"I,I('llll.'lIt Il lnl , .... 1 
)1(Jstrf' magne pr"bl~llIa pr~\'i. 

La COTI fer':nl.'ia nacional calalana ha se 
lIy~bl IIIlCS cl'lldll,it)lI~ e]:,rts i radicals 

flue només jl()(kl1 ,1,scr acc('ptades Pl"T on 
lIadonali~ta. Un rt,*'ionali,ta cal;\I:I, 1(11(' 
1'1.:11 l'n I~ gr:lll(k~a d(.' ('¡¡l(!lnnya 111l I11l"'; 

fI.' fer I;t p1cniluJ d·E,p.1I1)"I. rchu!jarà eh 
acords dc la Conferencia. l aixi acabar;i 

la neb,ta confusió quc iniciaren cl~ se
nyors Prat de la Riba ~. Dumn i Ventosa, 

que ha dut a la cri,i actual dd nostre 

proh1clna. 
/\quc,ta confu~ió no Í', Illes que 1111 !lell>" 

de I:, (úrt:cr¡ llUC ci Cr¡I;ll;lIlisl11e ha srg"'iil 

des (kls COl11ellço~ dc' ~l'gk i que ha r.:hut 
un cop mort~1 alllb I~ l'I,llfl'f("nc'ill: arre
plegar gent signi cum sigui. simular una 
maj0rir¡ Iu;'LCi"nalhta, instaurar a 'Corr,'

(llita 11l1:¡ c"lt\ll'a nutòC!Ol1ol. ;lpnr¿.i-:cl' en 
fi davr¡nl d'E~llallya C01l1 la tlnica n'pre
s~ntació autèntica de Cr¡tahllly,~ pknamellL 
r,'c()l,ra(];' ; COIl,,"h-wt d~ la s('vr¡ pc'rS(J11:'
lilat, La cri,i ae\u:l1 no és ~in6 rl tri,t 
resultal lj'a1In('.<;ta làclica. Espanya no s'ha 
d¡'ix;,( ellg~,Il}':Ir; 11,,111':'~ IIII~ catalans ill
.:'CI1t1s. ds mé~ apariats prccl.<;allH"llt d~ 1:1 

Lli~;L. han ed¡fi¡'al sohn' ,L1lnesta falsa llrc
IIliss;\ 11',; !iCH'~ IIÜ>l'iqlil'S volcll~es. l'.:\1 rc
{'on~ixl'r el frads d'aqllell prOCl'din1('1I1. 

L.a lIola m':s tri~t¡'¡ dt· la l'ol1fer<'nrla lIa

cillllal (I" única 1101:' Iri'la, pols.'r) Ilo en'lI 

ris nits i ]¡os imprecacions '111'" 111\~ 11:1" 

cion;¡]iq(·s 1I1"111;;["¡'1I ;¡Is nllrn. l'] m~~ 

lri~t t'ra nl]tlt'lIa ¡·.'m~n;¡ ' 111 es Ikmal1a\., 
II FIL I~uvir;¡ i \'irgili 1111(' Iregll.:" de h'~ 

fonelll,iol1s (k 1.'\ SC\';! pOlli'neia 1111 Ilar¡,¡

graf 1111 s'afirmi! qUe! Cat:\ll1nya "no ha. 
arrih;ll " "11 gl':!1I ~lIlirÍl'l1lmt'T¡¡ a¡l (Te 
saturació palrii.tic,,··, pn crem(,'1 f>cs,i

misl<'l. I-:(tlli\" catió lal1wnl:lhle I Tol 1'1>11' 
tirnismr, Ini;, la ("(,Tlfi:lIIÇ;I, holo's les csp~· 

rancc.~ qlle p"dl'lIl p",ar fn Im mO\·I
melit n:wiul1ali,t.¡ han (j'i:s~( r a h,,~<:' d'una 

,incnit,ll inicial. I [I\'IU11 de! rcwnt'i"rr lItle 
d, n.~dOllalisl~'s ~"m a (',~tr¡hllJ,j'a IIlla mi
nuria, ha\"'m de COl1l'lnif quc fall<! Illolt a 
fer. !-li LI1I lIacinn,II:,la II'':S, vcrital,lcml'nt, 

dallant d':Ltlln'S(¡'~ lI1aT1if('slaçioll,~ ('S mOllr,\. 

:-'T{llll¡'~ l1l1,1 Ilo!ílica rc'alista 1101 sal. 

var Catalnnya dd sen at'lual :ljl1lliment. 
~:illldllll 1.( Coníerència '1<I<-iOllal c~tabnr¡ 

("nlll a )!Iori6s ¡nki d'~ql1{'"I:l política, 

Tm!.ís r,,\RCÉS .. , 
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