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ACCIO CATALANA 
P1JBLICACIO SETIIlANAL 

Redaceió 1 admlohtracló: Traflllgar, 14 •. Barcelona. 

A IB Conferència nacional que originà la fOl"maciò d'AcCIó (:.\1'\1.\1\>\, 

a lo" )"cuniOlls preparatòries que la precediren, cclcbradc'i en di verso. in
drets de la pÀtritt i als diversos actes de propaganda que han tingut lloc pos 
Icriormcnt, s'Im prc",cntal com a un factor important de h. seva organitza
ció la disciplina i la solidaritat entre els seus component'!. a.ser d'Ac
CIÓ CAT-\L\:'IIA no és pas inscriure's a una entitat per a vcure què passa, 
encuriosir_se pel què es farà o simplement per la inèrci:l. d'enrolar-se 
all3 on hi ha gcnt que es mou. Si com ha estat dit 8mb la nostra oqtanit¡;(l· 
<¡ió s'inicia un activisme català, el primer senyal díaque~t activisme és 
l'ino;,eriure's. 

Podria h':III\':'1II per b~ que dublem que s'esdevingui, que hi hugi qui 
soUieiti el seu ingrès a ACCIó C\T\LA:\A i s'hi situi en e<ipcctador, àdhuc en 
crític disposat a I¡ccllciar_sc al bell punt quc el eo'l del'J associats, en mar
xa, emprenent el camí que s'ha assenyalat, no atengui algun criteri par
ticular. O que hi hagi també, i encara n'és més dubto<;a l'cxi<itèneia, que e, 
valgui d'un falliment parcial, d'un petit error de tàctica, d'Ulla vac¡¡'laeió 
a l'extrem d'una de Ics ales desplegades de l'expedició d'av'antguardu, per 
remoure cel i terra i abandonur els companys en llur primera temptativa 
d'avenç, 

ACCIó CATAl ,¡\'l'oóA demana a aquells que lo integl'cn, una fe. No 6" pa'! la 
no<;tra ol'ganit:'G1lció In d'un cabdill aventurat que mou a grat seu el .. se
qua ço'! ni la multitud anònima que segueix o les palpentes une~ directives 
imposades per un grup misteriós O intcl·essat.ACCló C'.ATAl.o\NA és un fei\: da 
potriote! devot'!; que s'han a'i'ienyalat com a comú denominador llur afany 
d'activar la renllcionalit¿oeió de lo Catalunya descastada, ¡'accelerar el 
ritme cordial del 'i que creuen any! ha en Catalunya, el preparar una 
generació combativa que c'!; doni Com a fita immediata l'as'ioliment dc la 
llibertat de la putria. 

Cada inscrit é!, per sí mateix, un delegat d'Acut> CATAl "'~A, que en 
viu el desplegament, que n'intueix la força mngna que rcpre'ienta, que 
en té prou amb l'esguard coincident del company o amb una cMlida e'itreta 
de mà, per entendre'! sense mots, boca closa, ell amb el més pròxim ca
marada i tals dos amb la muhitud mobilitzada. 

S'ha dit que la r1O'itra organització era com una maçoneria patriòtica, 
els elements de la qual eren germans. Així, a cada indret de Catalunya on 
hi hAgi un inscrit a ACCió e,.\ f\l. \;>';,\, cadnseun de nosaltre'i hi tindrà el seu 
IImic millor, el company llIés desinteressat, el germò mé'l devot. 

Cnl establir ulla comunió perfecta entre cls inserit'i, per tal que el 
batec dels cors sigui u i sigui una la voluntat que els mou. Si un error 
é'i comès o una vel-Icïtut 6s descoberta, cadascun dels inscrits ho ha de viu
re en dolor propi, IIVançl1nt_se el primer per l'esmenu, no dient mai :-quò 
han fel!, sinó doblant l'esforç per suplir el que fallarà, afanyant la pa'i!a 
no per retirar_sc i fugir ans per prendre el lloc del feble per ço que dnvant 
l'enemic el brill de Ics euiraees sigui igual cn nombre i la rcmor de la 
ma'isa tingui una modulació ascendent. 
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"Acci6 (,,,t,,,,"/(," 
Demanem al" nostres nmics de fer· 

se càrrec dels petits relrassos en l'apa_ 
rkió d'nquest setmanari. Les cau~es 
són diverses, totes elle!'. ben involun
tàries. El retard a rebre alguns origi. 
nal rer mor de la desorganització 
postal, han motivat l'haver-los de su
plir per escrits nous que no es troben 
pas sempre a l'abast de la mà. Aocló 
CATAIA~ .... però po"a tOt el seu. ~forç 
per a nonnalitzar la !'.cva apartcló. 

Alguna inscrits ens comuniquen que 
no reben el setmanari. La culpa no 
6; nOMra. ACCIÓ CATALANA é, tramès 
immediatament despr6s de la seva apa
rició a tots els inscrits. sense mancar
n'hi un. per a la qual CO$a ~ posada 
una cura màxima. ÉS però convenient 
que aquestes diferències ens sigui c().. 
municada per a podeme esbrinar l'ori_ 
gen i pos'l;·hi, \'n el possiblc, esme
na. I Jiem en el possible perquè s,óll 
notòries les ca~ses exteriors que per. 
torben cI tràfec normal lleis ciu.a
danso 

El número I d"'AcCIÓ CHAI.ANA" 
C:1S és reclamat sovint pcls ¡n:'\Crits 
èc poc. Recorder.: novament que aque
lla edició s'exhaurl i que no fou pos
sible tal com era el nostre desig una 
reedició. En canvi, dels nOM res nú
meros apareguts (2, 3, i .) en tenim 
a la disposició dels nostres amics i ben 
agradable ens serà de poder. los aten
dre en llurs demandes. 

Havent-se demanat per paM d'al
guns inscrits forans de procurar tra
metre'ls el setmanari en condicioni 
pulcres per facilitar-ne l'enquaderna
ció, ens plau notificar que ven aviat 
proveirem la nostra publicació d'unes 
cobertes de color còmodes i elegants. 

Tot agraInt la deferència, assaben
tem els companys en catalanitat que 
ens trameten circulars i gasetilles per 
a llur publicació a Accró CATALANA, 
que no Iotes elles hi poden tcnir cabu
da . No pas per disconformitat natu
rulment amb llur contingut, sinó per
què no s'adiuen ben bt amb el to del 
periòdic. No cal doncs estranyar que 
algunes gasetilles trameses ra poc no 
siguin publicades. Tot adherint-nos en
tusiàsticament als actes que propaguen, 
no tenen un interès in mediat per al lec
tor d'AcCIÓ CATAI.ANA. 

2a CTS • 
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fj.i\"A ALTRA FALLIDA 

L'" IttQIlOllt;(I 

Una altra fallida del coHaboracio
n¡sme (i van ... quantes?) és el plet de 
l'autonomia universitària. 

Comencem per dir que la campanya 
fona pro-autonomia universitària fou 
començada en aquells moments de 
¡'any 1919 que IOt Catalunya s'alçava 
demanant l'aUlonomia integral i la ma
jor part dels catalans, de tota bona fe, 
es pensaven tenir la a l'abast de la mil. 
Per això hi hagué nacionalistes que no 
s'hi adheriren a aqueUa campanya, car 
si l'autonomia integral hagués reeixit, 
l'autonomia universitària hauria estat 
la perpetuació de la universitat espa
nyola dintre de la Catalunya catalana. 
Era ben suspecta ¡'actitud de molts dels 
que feicn costat als iniciadors de la carn 
panya (aquests si, bons catalans i pres
tigiosos universitaris): hom podia creu
re que llur mòbil no .era d'allre que 
l'evitar la catalanitzacIó de la nostra 
universitat, impedint que passés a de
pendre de l'Estat espanyol a l'Estat 
català. I ara s'ha vist: avui que no hi 
ha perill d'això, aquells autonomistes 
no protesten, s'avenen a la quieta al 
decret del ministre Momejo. 

En protestarem nosaltres? 
Con universitaris protestaríem, per 

bé que la regeneració cientlfica de la 
Universitat no és questió de règim, si
nó de personal. Com a nacionalistes 
ens cal dir que la questió és res infer 
alios acta. És un afer de descentralit
zació de serveis. 

A conseqüència del decret Si lió, la 
Universitat de Barcelona fou cridada a 
redactar el seu Estatut. I aquell esta
tut consagra la llengua espanyola per 
allò de l'iberoamericanismo- com ofi
cial de la Universitat, admetent el cata
là només que pels ensenyaments rere
rents a Catalunya, com hauria de fer
ho per tota altra llengua en casos si
milars, si un veritable esperit cien
tífic hi presidIs. Si el criteri espanyo
lista que l'Estat reflexa és el de la 

RÈPLIQUES 

C!lsualment ha vingut a les nostres 
mam. els missatge que ha adreçat al 
President electe de la República Ar
gentina el Foment del treball nacio
nal. Nomé::. en volem comentar un pa· 
ragraf. 

" ... Esperem, senyor President, que 
acoll ireu amb la vostra habitual bene
volència aquest missatge de benvingu· 
da a la nostra pàtria. expressi6 del pre
gon amor a la raça espanyola, a la 
qual pertanyen cent vint-i-quatre mi 
lions d'habitants del globe, constituïnt 

"11; "el's; fa l';" 
majoria dels claustrals, no veiem cap 
aventatge pel nacionalisme de l'Uni
versitat en què hi governin ells o de
pengui directament de l'Estat es
panyol. Si aquell criteri no era el de 
la majoria, si una majoria nacionalis
ta de claustrals va avenir-s'hi com a 
un pire aller, creient que aixf l'auto
nomia universitària seria un fet, i poc 
a poc podrien anAr avançant, ja han 
vist el resultat. No tingueren la valor 
de caure en\xllcallats amb Ja bandera 
de la Pàtria, conquistant la simpatia i 
la protesta dels bons catalans, i ara 
cauen de bracet d'universitats de tant 
prestigi i tanta tradició cientlfica com 
les de Granada ¡ Múrcia, 

Altrament, en aquest darrer curs, on 
s'ha vist que l'Universitat gaudís d'au
tonomia? Recordem vagament, com 
exercici d'aquesta autonomia, els entre
bancs per a la conferència de l'iHus
tre profesor Ferrari, de Bolonya, re
cordem que l'Ajuntament hagué de 
donar estatge municipal a la seva cA
tedra de Dret marftim que el curs an
terior el tenia a la facultat de Dret; 
recordem ... la confirmació en llur cà
rrec de les autoritats acadèmiques no
menades pel Govern, recordem .. , pot
ser res més, 

Diu que no ha pogut treballar la 
Universitat autònoma per manca de 
recursos, Sempre havem cregut que 
autonomia sense hisenda no és res 
més que el dret de corsecar-se, Reco
neixent-ho així, és que ara han suspès 
l'autonomia universitAri a, per tal com 
en la llei de Presupostos suara apro
vada, no ha estat previst el fonament 
econòmic de l'autonomia. Aquesta llei 
però ha estat discutida i aprovada a 
les Corts espanyoles amb el vot dels 
senadors i diputats universitaris, au
tonomistes i regionalistes. Els qui po
dien impedir la causa per què protes
ten ara de l'efecte? 

El cas dels telèfons altra vegada? 

per la seva història comú, uniforme ca
ràcter i identitat de llengua, una de les 
majors unitats ètniques del món." 

Vetacl el paragraf. Ni que ens ma
tessin, en podríem combinar un altre 
que amb tan poques paraules digués 
tantes d'inexatituds. Els senyors del 
Foment han batut el record de la fal
sificació històrico -lingülstico -etnogrA
ficn. 

El president electe de la República 
Argentina ha estat només a Sant Se· 
bastià i a Santander: d'on treuen que 
ha estat a la nostra pàtria? 

La raça espanyola, des d'un punt de 
vista rigorosament tècnic. no existeix. 
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Dins els limits de la Penlnsula ibèrica 
hi ha un nombre de races que no han 
arribat a un grau suficient de fusi6 i 
de earRcterizació per donar vida a un 
nou hpus ètnic. Hom pot parlar d'un .. 
raça anglesa, però no d'una raça es
panyola. 

Tampoc en un sentit aproximat alt u
din! a una unitat perfecta de sentiment 
i de cultura- no és IIcit d'emprar 
aquest mot. Menys cert és encara que 
pertanyin a una mateixa raça cent vint
i-quatre milions d'homes. Per arribar a 
aquesta xifra verament important cal 
cometre l'atzagaiada de comptar-hi uns 
Quants milions d'indis, de tagals, de 
jueus, de negres, etc. A Xile, hom anota 
com excepcional un 3 per 100 d'habi
tan ts de pura extracció espanyola. En 
les altres repúbliques el tant per cent 
és força inferior. 

Havent dit això. qua lsevol cordprèn 
que, Ja comunitat d'història i l'unifor 
mitat de caràcter d'aquests cent vint·i
quatre milions d'homes sembli una mi
ca difícil de provar. Nosaltres renun
ciem a provar-la. El lligam que hi 
pugui haver entre la història i el caràc
ter azteca i la història i el caràcter dels 
negres congos s¡ue habiten a Cuba o a 
Puerto Rico ens apar un enigma. 

Resta la identitat de llengua que els 
senyors del Foment invoquen com a da
rrer trtol de recomanació. Ens cal ob
jectar només que el llenguatge ete la 
majoria d'aquests senyors no és el del 
President Alvear ni el del President 
Alvear és idèntic ni vagament sem
blant aJ guarani que parlen els indíge
nes del Paraguai ... Aquests cent vint-i
quatre milions no constitueixen un 
equivalent d'allò que els anglesos amb 
una fina i discreta percepció de la rea
litat anomenen the ~english speacking 
people. 

Ja ho dèiem al començament: no sa
briem, ni sota pena de mort, escriure 
en menys línies una quantitat tan gros
sa d'inexactituds com les que ha acon
seguit encabir l'anònim redactór d'a
quest missatge en el paragraf que ha
vem copiat més amunt, 

No pretenem, és clar, que la pro
paganda mercantil sigu i inspirada per 
un criteri severament cientrfic. Conce
dim de bon grat un ample marge de lli
bertat a la fantasia dels exportadors i 
del~ comissionistes. Admetem sense es
forç que un sedaire francés s'adreci als 
argentins parlant-los de la "raç.a llati
na" i que un perfllmi~tA ianqui els re
tregui la doctrina de Monroe i l'ideal 
panamericanista . Cap d'aquests tòpics 
no implica una humiliació ... Però sem
bla una mica indecent que l'anhel de 
congraciar-nos amb una clientela ens 
dugui a renegar de la nostra personali_ 
tat i a disfreçar-nos amb la roba 
d'altri. 

Sobre tot cal tenir present que l'efi
ciència del truc hispano-americA minva 
de dia en dia. Els Estats Units, sense 
retòrica, amb la sola organització de la 
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seva força, estenen el braç Ilns a Pa
namà. Els anglesos, sense neces.sitat 
d'haver llegit a les escoles el Narro i el 
}uanito, sense que s'hagin escarrassat 
a fer creure que Cervantes és llur mà
xima glòria, s'emparen financierament 
de Sud-Amèrica. 

Els ES7.'UDIANTS 

i Acei 6 C'"tt,ltt JUt, 

El problema nacionalista ha viscut 
amb més febre que enlloc a les fre
des aules de la Universitat. Primer 
amb el fervor d'uns. quants, després 
amb l'entusiasme d'una minoria forta, 
els nostres principis han estat duts 
a la seu de l'ensenyament espanyol a 
Barcelona. ! ara en el cor de tots els 
estudiants patriotes, hi ha només una 
dèria sagrada: la de bastir sobre tes 
runes d'aquella carcassa burocràtica 
una Universitat Daciona!. 

No pot, certament, acusar-se els es
tudiants catalans nacionalistes de de
falliment ni d'indiferència. Ells han 
passat hores d'engúnia, però les han 
superades amb llur fe. Una fe que, 
a. estones, ha estat excessiva: ens refe
rim a la campanya duta a terme durant 
el curs 1918.19, adreçada a la cata. 
lanització de l'ensenyament. Aquesta 
campanya no fracassà ni per la 
f~rça dels elements que s'hi oposaven 
01 per la moral de la minoria esco
lar nacionalista. Fracassà precisament 
per això: perquè els escolars naciona· 
Iistes eren una minoria. 

Cal una Universitat nacional. 
Aquest és el mot que encén l'ànima 
dels estudiants d'avui. Bé, però no cal 
també, i abans de tot, infondre en ca· 
da estudiant el convenciment d'aqueA 
lla fórmula ? no cal conquistar-la massa 
indiferent? 

A la Universitat de Barcelona el pro
blema nacionalista cal situar-lo amb 
la mateixa cruesa que per tot. Havem 
de convence'ns que la tasca primordial 
tot just començada, és la catalanitza~ 
ci6 sistemàtica i profunda del nostre 
poble. 

A la Universitat, aquesta catalanit_ 
zació ha de conseguir-se de cada estu
diant indecís. Fora dolorós que es re. 
petís el cas del c'ltedràtic que pennet 
sis estudiants de parlar ca!lllà a classe 
¡ aquests estudiants, catalans, responen 
en castellà. Accró CATALANA, que vol. 
dria la col·labornciÓ persistent dels 
estudiants nacionalistes. En la magna 
obra que anem a començar, cada esta
ment hi té la seva part. La dels estu 
diants és d'una responsabilitat i d'una 
glòria extraordinàries: han de ressusci_ 
tar un mort, han de fer viva i fecunda 
In Universitat de Barcelona. 

BARCELONA, 17 AGOST 1922 

Estudiants: no volgueu deixar passar 
els anys en què més útils, podeu ésser 
a la Pàtria. Vingueu als nostres ren
gles. a organitzar-vos, i conquisteu per 
a la causa dels patriotes la gran trin
xera de la Universitat: Les joventuts 
universitàries han estat les que, a tot 
arreu del món, amb més braó i herois
me s'han batut per la llibertat de la 
seva terra. 

Els estudiants de Calalunya no vol
dran ésser sords a la nostra crida. A 
l'avantguarda d'ACCIÓ CATALA:'IIA hi te
nen el lloc llur. 

REVISTA DE LA 

PREJUSA 

.L(I jO"CI"t"t c"t"l(uu~ 

Carles Rahola a l'Alltonomista de 
Girona (1 agost), estableix un contrast 
entre la joventut extremadament idea
lista de l'época del floralisme romàntic: 

~ La joventut aleshores feia versos, con
reava les belles arts, defensava el ~ tol 
o res" i era capac de Mcompromctrc's" 
per tal d'acon~cguir !"uro!lic "101"", subs
crivia ardent~ missatges per coses que, 
s; hé ercn vives en altres jlaisos, semblava 
que no tenien res qu~' veure amb la nostra 
P:itria". 

i la joventut extremadament pràctica 
d'avui. S'ha passat, és cert, d'un extrem 
a l'altre. La veritat és que 

"la nostra joventut no :;(;nl com la d'altres 
dies l'espcrit de saçrifid Jler Ics nobles 
causes, ni es mou arborada per les santes 
re\"olleS, ni sap redreçar-se altivament da
\'aI1l la justícia i ["arbitrarietat que 
preu ... n les formes més variades i 
ens afecten a tots. Més que els ideals 
elevats ¡"empenyen gairebé exclnsivamcnt 
en les seves acdons els afanys de lucre. 
El benestar és Ilrimer que el ben-ésser. ~ 

Aquesta joventut catalana no dife~ 
reix però de la d'altres països. Per tot 
hom constata l'utilitarisme ultrancer: 

., Sense que se'n lliurin aquells qui diucn 
treballar per a una major confraternitat 
per radv~niment d'unu 11Umanitat major, on 
ilO perdurin aquellcs injustícies IJnc ens han 
[lortat al gran daltahaix (lllC prcsenciem". 
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La majoria de nacions han però ofert 
en holocaust a un ideal patriòtic llurs 
joventuts millors, Catalunya aprengué 
a ésser utilitària abans que els altres 
països reposessin de llur tràfec gue
rrer. Ha estat el postguerra que ha 
ensorrat el món en el fang concu
pi~cent i que ha mostrat a ple sol que 
la majoria d'ideals, els més oposats 
en pura doctrina, no eren per llurs 
porta-estendarts, adhuc per al major 
nombre de llurs seguidors sinó un mitjà 
per arribar a un resultat ideal; el plat
xeri sense esforç. Cal però que el 
nostre país reaccioni: 

M Penscm per damunt de lot ert Cara~ 

lunya, puix que és ad 011 més cns dol 
de constatar aquest estat d'esverit en 
aql!cJl~ <¡ui són l'CSllcrança dc la Pàtria." 

Acc!ó CATALANA haurà atés el seu 
propòsit cabdal si un retorn a un idea
lisme, per dir-ho així, pràctic, si aquells 
utopies abandonades malauradament 
per les nostres joventuts són represes 
no pas per exultar-se novament en gais 
esports sinó per a imposar-les amb un 
esforç conStant, abnegadament com de. 
mana Iota ideal reivindicatiu, heroica
ment com exigeix una acció verament 
jove. Cal doncs esperar. 

que !lO perduri aqnest groller mate
rialisme, aquest afany immoderat de rique
ses i de gaudiments que a la li ens ano
rrearia. Davant certes inquietuds que han 
fet esclosió tOtju9t en esperits escollits de 
la OOs\ra terra, confiem que aqnesta crisi 
passarà i la joventut catalana dels nostres 
dies. emmirallant-se (;11 ¡"cxemple dels 
hom(s gloriosos d'altra temps tornarà a 
ésser aquella jO"entu! creadora en cru~ pen_ 
.'ava el nostre gran poeta :-'-faragalI: 
..• \losa1tres ~om aquells qui fem Ilàtries 
noves". 

A Joventut, de Valls, (12 agost), el 
senyor A. Guart fa unes molt atina. 
des consideracions sobre el desgavell 
esp~nyol. La manca de direció gover
nattva ha estès l'anarquia per lot fins 
a dominar en aquelles esferes on la 
disciplina és essencial. Allà on potser 
dissentim de l'articulista de Joventut 
és quan diu: 

.. E~ 1)I'r això que nosaltre.~ que servem 
tota la 11O~lra fe en el contingut de \"ideari 
de la Tradició i (!ue creir-m que nomes amb 
la sC"a aplicació integra hom pot salvar 
Espanya, havent d'aCluar fortament per a 
tornar a Ull poble que es Illor la fe en sí 
mateix, perq\lè retornant-li la con~ciència 
de la se\'a vàlua retorni a és~cr allò que 
fou i enderroqui sistemes (Iue estan inca~ 
IHleitats ]ltr a reRir-los··. 
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Nosaltres que també tenim fe en el 
contingut de l'ideari de la TradiciÓ, 
creiem· Que és la seva aplicació fote
gra que pot sal var, no pas Espanya, 
ans la pàtria, Catalunya nostra Mare. 
que Itt fe en si mateix l'havem de do
nar únicament a ella per a tetornar-li 
la consciència de la sevn vàlua i per
què enderroqui els sistemes incapaci
tats per a regir-la. 

El deure de la joventut d'ací i de 
Valls és de treballar pr la llibertat i la 
salut de la pàtria, i éssent la pàtria 
dels catalans Catalunya, tot esforç es
merçat a refer un Estat que es troba 
en ¡'eslat que tan bé descriu el senyor 
Guast, és un esforç malaguanyat, és 
més aviat un lamentable reforç ofert 
a l'adversari qUe detenIa la nostra lli
bertat nacional. El lema que ha d'unir-
00& a IOts ha d'ésser: salvar Cata
lunya! 

ÉS així com ho ha ben vist el senyor 
Miró-Esplugues a Renovaci6, de Ta
rragona, (l3 agost). Si el desgavell 
espanyol per a l'articulista de Valls és 
lamentabl e, per al de Tarragona és 
motiu de joia: 

M Aluhores alegrem-nos. catal;U1S; e[~ ho
me>! del Govern acab~l\ de donar-nos la 
falsilla per .. nar de dret ¡I la conquista 
-de [es nostres reivindicacions. 

Si un sol estament. per mitja de la unió, 
llot anorrear tota la força del Govero, què 
n conseguirà un poble ardil com el cata
là, conscient com el nostre poble, si, d'una 
vegada per ~empre, fe¡¡ el propòsit de dei
xar retòriques a banda i, a un sol pensa
meut i un desig únic, emmeu~s tot ell, 
com tm sol home, els seus passos pel camí 
de la llibcració? 

Si constituíssim tots els catalans un front 
únic veritable i neguéssim el pa i l'aigua 
a IOls els enemics de nostra casa, què 
passaria? 

Que ens afollaria el goig de veure el 
poc (Iue costa conseguir el que de veres 
vol el cor~. 

Signat" Max Renard", han aparegut 
a Alt Empordà, de Figueres. (29 juliol) 
unes interessants acotacions poHtiques: 
Catalunya,~diu~té la seva llengua, la 
seva història, el seu dret, etc. Cata
lunya però seria una nació morta si li 
manqués un principi espiritual. Aquest 
principi es troba en la consciència que 
hom té de pertànyer a aquesta nació i 
la voluntat d'aquells qui la integren, 
Aquesta voluntat i aquesta conscièn
cia són l'esperit nacional. 

Aquesta doctrina, que és la bona, ex
posada per En Rovira i Virgili, és la que 
els tractadistes del principi nacionalis_ 
ta de pertot han reconegut essencial. 

.. es imitil, de tcoTitzar contra l'existèn
cia de la nació catalana ". 

ACCiÓ CATALANA 

És inútil; però davant la inconscièn
cia de nombre de catalans, de la feble
sa patriòtica de la majoria i de la traï
ció d'uns quants, el teoritzar contra la 
nostra realitat naciona.! és, encara, efi
caç, D'ac! que cal que un dia i un al
tre dia, els patriotes íntegres persislim 
fins a convertir-la en una obsessió en la 
idea que Catalunya essent una nació no 
és reconeguda com a Iai, ans al con
trari es troba subjecta a un altre cri
teri nacional divers i advers_ 

- Podem ésser separatistes_ Per aj ustar 
aquests convenis eS¡lccífics dcls quals parla 
v'lilson-que han d'ésser la basc de la. fu
tura Societat de Ics nacions, cal Que els 
pobles que es voldran associar, tinguin 
aban.~ reconeguda llur capacitat per pactar 
aquests conl'enis", 

És la nostra tasca primordial. Per 
això tots els patriotes catalans qual
sevulga que sigui llur criteri respecte 
una futura política nacional per a Ca
talunya, convenen unànimement que 
allò que ara ha de preocupar-nos és el 
precipitar l'adveniment d'aquella Jiber
tat que ha de donar-nos aptesa per fer 
allò que serà més. util per als destins 
de la pàtria. 

.. Recallem, per tant, per a la nostra na
ció. una cOnl¡lleta indcpendència abans del 
moment d'elegir la seva ~rt". 

És doncs la lluita per la independèn. 
cia que ens donarà el criteri per a unir 
l'esforç de tots els patriotes devers un 
fi detenninat, Si el mot és un i és una 
la bandera, cat reconèixer que l'objec
tiu no pot pas ésser més clar. 

LufQj'UUI,C;6 m'I'Oni'l 

Al Mundo, de Madrid, (14 agost), un 
tal Angel Pruneda hi publica un crò
nica barcelonina tanmateix ben parti
dista, Per exemple diu: 

.. L'escisió naciomdist~ de la Lliga que 
organitzà la nomenada Conferència nacio
nal catalana. es liquid;1 definitivament en 
els actes del l'alau d'art moderna del parc 
de )''¡ontjuich''. 

Cap altra relació no hauria vist un 
cronista objectiu entre la Conferència 
nacional ¡ l 'Asemblea regionalista, si nó 
la d'ésser aquesta darrera una manifes
tació provocada per les declaracions de 
nacionalisme integral fetes en aquella 
Conferència, La tesi política dels regio
nalistes no és pas la tesi de la Confe
rència nacional,ni la d'ACCIÓ CATALANA. 
Perquè la dita escisió s'esvaís calia 
que els acords de l'assemblea regiona
lista suisfessin les exigències patriò
tiques dels nacionalistes. El senyor 
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Pruneda hauria informat més exacta
ment els lectors del diari espanyol 
d'haver·los assabentat que els actes de 
Montjuich feren més tangible les dife
rències. fàcils d'establir, entre les ten
dències ideològiques dels dos agrupa
ments, És per ventura en les directives 
pràctiques~tasca catalanitzadora, ciu
tadanisme, lluita contra l'enemic comú 
allà on poden establir-se coincidèn
cies permanents o transitòries entre 
els diversos sectors del catalanisme, 
Si ci punt de partida però és per ven
lura comu, la fila no és pas la mateixa. 
La divergent s'estableix ben precisa en 
establir els uns la independència na
ciomtl com un fi i en considerar els 
altres l'autonomia integral con uft 
miljà. 

.. lc,·i6 I.'nt,,,I,uuI li, IlilJlIlI 
• El Catllar, de Ripoll, (29 juliol), a 

propòsit dels actes anunciats per a ce
lebrar-hi , publica un article editorial 
del qual extraiem els següents comen
taris: 

k \ I(,"s civilitzacions, a Ics cu1tun.:" al~ 

grans moviments ideològics les muntanyes 
solen esser-hi tanimaleix massa imLH'rmea
illes. Però si hi penetren hi trolx:n I1n 
redós segur, Costa hores- i hores de sol 
portar a les altes valls !':ligua del mar, 
Però aleshores es queda purificada, cal
mosa i transparent cn a(luells estanys obli
d:l!5 ¡ am;¡ble~ i en la \'all riolent enjogas
sada, fecundant dol~a humitejant-ho 
tot, re f n',cam les goles assedegades, i pon
derl'll1t l'alt silenci muntanyenc amb el cant 
humil ¡ etern de I(,"s cascades blanqurs 
i els fontinyols esc;\lx:lIat~, 

J els homes som de kI terra i de la 
mar com l'aigua ; lellim la nostra mete
reologia (IUC s'adiu molt amb la metereo
rologia dcl cel. 

De la terra plana ¡oren foragitades per 
un vent tòrrid de l'Africa les .gents i els 
costums catalans. Però el vellt el> girava 
en les carenes pircnenques i Ripoll fou 
111\ c~tan!y gloriós i transparent. Aquelles 
genis turhulentes i agitades de la plana 
drixaren llur turbuLència COllI un sedi
ment inútil i volaren, camí del blau trans
¡llIrcllt, CII ales del vent Que bufava cap al 
cims s¿,lids ¡ serens. Tocaren de nou la 
terr:; pura Que enyoraven i la purificació 
i l'enyorança la muntanya feren una mag
nífic;! renOl'aci6 de la Patria, 

_\ra lornen a bufar mals vents, Pero. 
tra\'é~ de les generaciOllS catalanes. l'ins
tinl em ha vingut a nosal!res i heu's ad 
aquesta magnífica llrova dc la realitat de 
la consciènda catalana quc s'ha fet un 
¡"-,tini de conservació ~ll1e ilO 1m oblidat, 
tra\'és dels canullS dels torrents que pnrta_ 
ren de nou les aigües al pla, aquelles valls 
¡lropicies als estanyols hla\'\'!Ilcs i suau" on 
totes lel> coses es reflexcn en I1na ¡¡un ';3 
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encisadora i quc ens allit)eren d'alçar massa 
penosament els ulls al cel per a contemplar 
les estrelJc~. 

Ull dia fou Jofre. avUi es ACCió C".ATAl.A

Nil però sempre ha estat CatalUllya {IUC e~ 

recomença a Rilmll. Perquè Ripoll és la 
muntanya i perquè Ics muntanyes, si són 
]JOC jlernH'ables a les cose~ '11lC vénen de 
fora, a volies com una sikndosa 
'Catifa de nell. a voltes com una 
lúcida i recollida transllarCllcla d'e;;
tany, sep.('n immaculat com tllIa bol va me
ravellada del seu mateix naixement o dcs
ti).lat de la c:Hlida solellada com U'la lIà
g;rima, galtes avall, el sagrat tresor de la 
Humitat Kacional··. 

FO N TS 
I DOCUJJI E NTS 

E#ff(ll"ts 
.l'A('c;Ú cufttl(1/1lO 

c.\ Pl'TOL l 

Objrrlt' i finulilDls 

ARTICLE l 

Es funda una entitat per a tots els cata
lans del món. nomenada" ACCió CATAI.ANA ", 

amb domicili a Barcelona, l'objecte de la 
qual és d'obtcnir d triomf de l'ideal nacio_ 
nalista de Catalunya, basat en el dret de 
pròpia determinació. 

.. \RTICU-:: II 

Les finalitats immediates de l'entitat són: 
a) Catalanitzar iIlten.samel1l el nostre 

poble i infondre en l'ànima dels catalans el 
sentit de dignitat civil. de justida i de cul
tura. 

b) Concentrar totes Ics energies nado
naIs de treball i de producció, per tal que 
Catalunya pugui abastar-se, en el possible. 
a ella mateixa. i adquirir una ]losició sòlida 
en les lluiteS derivades de la interdepen_ 
dència econòmica. 

e) ESllandir el sentit nacional amb ]lrou 
generositat \ler tal que els estuments obrers 
i patronals que IrltC'gren J:¡ producció agrí
cola, fabril i comercial aflueixin al nacio
nalisme i hi trohin ateses i harmonitzades 
en una superior coordinació, socialment 
jllsta, llurs inid:ltives i actuacions de mi
llorament cultural i econòmic, 

d) :\lantenir una estreta nnió entre els 
-catalans 'IIII! estan a CatulU11ya i el~ que 
en duen fora, portant a aquests el batec 
-de la noqra vida i donant-los sensa('ió de 

Ilreséncia dels nos.tres problemes amb el fi 
que tothora sentiu que Catalunya és una 
i {'~ Ull l'esperit nacional cie tots els (a
talans del món. 

e) rnternacionalitzar ci problema cata
là donant-li Ull sentit de compren~ió i 
d'a¡lortaci6 dins la comunitat dels pobles. 

f1 Coop('rar al {lescntrOI!lament, a la 
difusió i al triomf dd rn{wiment naciona
lista en les altres region~ de llengua (',I ta
lana. 

CAPITOL II 

Dels socis 

ARTICLE 3 

EI~ socis seran iudividuals. 
No obstant. les associacions polítiques 

o patriòtiques que professin les doctrines 
proclamades per la .. Conferència nacio
nal catalana ,. podran actuar d'acord amb 
ell ConceU central d'Aceró CATALANA en 
la forma (¡ur cn ('ada ('as s·cstablirà. 

,\RTICLE 4 

l-il condició de soci obliga: 
a) A pagar una quota anyal de dotze 

pes~etes i Ull pitiS de quanúa discrecional 
b) A complir amb eb deures l?oJitico

~oci:ds conrretats a 111 "Conferència na· 
donar catalana~. 

l') A la co!lahoració personal, amh es
perit de sacrifici. sempre que els serà re
clamada. 

ARTICLE 5 

Per a entrar a formar part de l'Asso
ciaci6 caldrà tenir setze anys i esser ¡HC

sentat per un soci. El Consell central exa
minill"à les \lrOllostes d'admissió i a la se
ssió inmediata en t,.actarà i sota la seva 
única responsabilitat l'acordarà o la dene
garÚ. La \·otaciÓ per aques~ casos serà pel 
sistema de boles blanques i negres. Per 
l'adll1issió caldrà el VOt favorable de les 
tres quartes parts del Consell. 

ARTICLE 6 

El Cousell Central podrà aiximatei..""( 
expulsar el soci que no com]lleixi lleial
ment les condicions o deures \lrescrits en 
l'article 5. L'acord d'cxpulsi6 serà pres 
seguint el procediment dc l'articJl' anterior 
i deur.'i reunir. per a ésser vàlid, la majo
ria ahsoluta del Consell. 

CAPITOL ITl 

Dels cabals 

AnTICLE 7 

Els cabals de l'entitat es formaran: 
a) Amb Ics quotes obligatòries i volun

tàries que ]lag-,nan els socis. 
h) Amb els donatius que se li faran 

amb destinació a la caixa general o amb 
destinacíó a campanyes ci;¡ledaJs deter
min.des. 

e) Amb els l.>bls. que ¡)er qualsevol 
títol legal adquirirà, i llurs productes i 
rendes. 

CAPITOL IV 

DtI Consell crnlMI 

AnTlCLE 8 

L'entitat s('rà regida per un Consell cen
tral que es compOndrà de si~ membres 
designats per sufragi directe dels socis de 
l'entitat i d'un representant de cadascuna 
de fe" Comissions previstes 11 l'article 14-

Els membres del Consell hauran de re
sidir a Catall1nya. 

ARTICLE 9 

.-\mb el fi de no trencar l'orientaci6 de 
les (ampanye¡;, l'elecci6 dels sis membres 
del Consell desiguals per sufragi directè, 
es farà per terços cada dos anys. din! la 
prim~ra quinzen:l del mes de desembre, 
per començar d'actuar des del Ilrimer de 
gener seguent. 

Eh sis membres designats per sn f ra,çi 
directe de\('rminaran en ¡OI primera sessió 
de cada bienni la constitució del Consell, 
assignant-se els càrrecs següents: un pre
sident: dos vicepresidents; un tresorer i 
dos secretaris. Els delegats de les Comis
sions tindran el càrrec de \'ocals del 
COllsell. 

ARTICLE 10 

Amb el li de menar l'acci6 nacionalista 
amb 1111 gran sentit d'unitat i amb incan
sable persistència, el Consell ('cntral tin
drà la major amplitud de facultats i atri
bucions pen¡uè sense limitació de cap mena, 
s'ocupi de tot ço ql1e serà p('rtinent als 
fins I mitjans de la societat. Es reunirà, 
al menys. una vegada cada mes. 

CAPITOL IV 

Dl' Ir.r JJl'iI![¡UriQIU 

...\RTlCLE Il 

El Consell central procurarà d'establir a 
tots els pobles de Catalunya delegacions 
plurals o individuals, segons la importàn
cia i circumstàncies de cada localitat, no
menant, per això, a la persona O persones 
d'aquella que creurà convenient, i a les po
bladOI1S més imjlort:mts de cada cootrada 
est;¡llllrà dclegaciOIlS comarcals, delimi
tant-los el radi d'acció. 

ARTICLE lZ 

La comesa de les del('gacions ,es la 
seguent: 

a) Complimentar les ordres de la Jun
ta executiva. 
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b) Propagar els ideals d',\c(;I{J CA
TAlJ.l'IA. 

e) R~aplar les quotu de:1J socis i al
tru ingrt505 de les resJlcctivtl ' "calitat,. 

d) Informar sobre tot allò que sc'ls 
\XIn uhua rtferftlt al, f,bjtctiuJ social" 
i Ilue pugui tenir relació amb la localitat 
i coman;:a on són utahlertCI; i, durant d 
~ d'octubre: de cada any. tn.fJ1l!'tr;ln un 
raport dds treballs feu i ft'l'U[t;¡.ts assoliu 
en Jes rCjptttivet 10000litau i romarques, 
exposant els obstades qac tr .. b,o i ¡nc:hcant 
d. mitjans de remoure'ls .. 

ARTICLb IJ 

Procurarà ai,¡l:lmateix cI Con~1J celllral, 
d'anar (1Iablin! ddegaciong en els l'oh!!'! 
w- fora de Cataluny¡¡, on vi'l<¡uin cala
lan~ la tuca de Iu quar~ J' l'ngra
narà amb la dels orlani~, que 
ac1um a Catalunya. Pd que fa rtfe
f(-PCia a la con!titució, funcionamc-nt i 
actlnlat de Iu e5lm'ntades ddeg;ac...,n~ 

f(,r,¡nes. ho determinarà cI Gm ell (mlul 

a cada cas. 

CAPITOI. V 

Dt Its ComisJiOIlJ 

.\RTTCLE 1-4 

R~ 1'(,nCIII a les I1nalilau inm .. diatd de 
J'.\'\SOCiació, ~, con,tituiran d~, d'ara t~ 

JCCU.-nts Comluions: 
Organiuació 
Propa«anda 
Profes~rat 

Prof6.~jons lJi~ra!~ 

Prof~S$ions art[~tl'IU~~ 

Estudiants 
Pag~~ia 

Ohreri OIo! 

Indú~lria 

Ú>m .. rç 

E.s¡1O"' 

ARTICLE IS 
La (omi!Gio d'Organització tindri al 5CU 

cirrec la crud6 d'aquells ~ervelJ qu~ 

p\J&ui atendre AC(:Ió CATAl-'.. .... A cn henefici 
dels ¡""triOlts. 

La GJmi~s i6 de Prol'<l¡anda curarà de 
dif<,ndre l'ideari nacionalista calalà pro
clamat a la Con f ... renda nacioll4ll catala4 
na, I,rr t .. u 1:'15 mitjan..~ de difu i6 al .cu 
aha,t. C Vf:cialment en forma escrita. 
~I allres ú>m;uio!l5 illtC'rvindrau en 

1:'1 sectur d'acti\"itat IOClal a llm', ian rde4 
rè'nda amb el fi d'infiltrar·hi l'"pC'rit del 
nac ,rn¡lisme cat.ali. 

\RT JC"LE ¡6 

El" si. memhru del C ... n~1l cC'nlr:11 I:'Ic4 
a ih pcr ~uíragi t!<-ulUaran Iu ¡)oCr une3 
que hal' dl' fonmr cadau'una dc lI.' I:' 4 
m .... ntades C. I1lISSI( n... Cvn I;uull s aq ~_ 

t<,s, li menaran nn de lUTi m..mbrc-s pn a 

ACCIÓ CATALANA 

formar part dI:'! Con~II, El Consell reno
vara I .. , Comi~.ions ¡;er mC'itat cada dos 
any .. 

CAPITOL \ï 

Dl' la " .... Ja. txtl'MJh'a 

ARTICLE 17 

Eb m .. mhru d(1 ü,n.C'1I untral clea:iU 
pt:"r sufragi dirKtt' tindran C'I caràctC'r de 
junta c:!(('cuti,'a, la qual O:'olentarà la rI:'
pr('t('nta('i6 I('gal i social dc l'('ntitat i duri 
a complim('"Ilt cls acords, ha,"cnt4sc dc rrunir 
si 01":1 no, una nogada cada SClmana, 

CAPITQL VII 

.\RTICLE 18 

Els s .. cis d' \~" t/, CATALASA s'aple-p.ran 
~n r('unió gClU'ral ordinaria cada dos any. 
JlC'r a ¡lrHccdir a Iu C1Kcions reglamenta
riu i a l"at)rO\a¡"ió dcls compt~ de la 
societat, previam,"nt \andonats ~1 Consell 
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central; i en rC'ul1lO general extr.t.ordina4 
ria, ,;empre que ho acordarà ci Consell 
c('ntral, p('r pròpia iniciat iva, o ~rquè 

ho crC'urà convenient a 1)C'lici6 d(' la tf'r4 
cl:'ra part dels soci~, havent de trac4 
tar. ~C' C'xclu,j\'amcnt tic- l'af('r CVfl4 
signat ('1\ la ('on\"ocatúria, 

ARTICLL 19 

Els aeords en I('s JUI1tt'l g~nl:' rals es 
pn'll<lrall ller majoria dt' V(,U. En cas 
d"empalar, decidira ('I de la pre~idrncia, 

Cada 50ci podnl. tramNre Ptr ('sent a 
1('5 uficines d'An,ó (ATALANA ci ~('u vot o 
la ~eva del('gaci6 en un altre soci. 

CAPITQL \"III 

ARTICLE .;10 

En ('as de di~.()luciÓ d""\ccI6 CAT..u.ANA, 

c1s s('us bens t'S dbtinarau a l'ubra cata4 
lani.ta (Iue acordaran ('I~ liquidador ... 

N OTICIARI D 'ACCIO 

E l pl'i,"c I' uple(' l!ollu,,"{' trl 

Com saben els noslre lectors, diu
menge 27, tindrli lloc a la hictòrica vila 
de Ripoll el primer dels grans aplecs 
coma rcals que ACCió CATALANA es pro
posa d'anar celebrant a totes les con
trades de Catalunya, 

La diada tindrA una bella solemn i
tat i , • ju tjar per l'entusiasme que ha 
desvetlla I arreu, !'erA molt concorre
guda, De tots els voltants de Ripoll 
arriben noves anunciant4hi la concu
rrè.lcia de grnn<: estols de catalans pa4 
triotes i es pot donar per segur que 
els de Barcelona i d'altres pobles de 
la mar hi concorre ran, també, en gran 
nombre, 

Ultra el mUing en el qual parlaran 
els millor.. oradors d'A, C,· els se
nyof'!: Bofill i !llalus, Vidal de L!obale4 
ra, Rovira i Virgili, Mart! Esteve, Mas
sot, Ga"5ol i d'allres, hi haurà balla4 
des de sardane!' i algun altre número 
de caient popular. 

El com te Jofre, fundador de la na 
ció catalana, hi !'IerA especialment h04 
menatjat, donant aixf a l'ap lec un pr04 
fund sentit de calalanitat i de decisió 
patriÒtica. 

Anunciant les festes de Ripoll s'han 

imprès uns arlfstics segells i s'ha fet 
una gran escampadissa de cartells i 
lletres de convit. Els cartells són, per 
bé que sobris artfstics, a tres tintes 

orlats amb les quaire barres, 

"P e·,.iò tliC8 (f(li t' I eN 

S'anuncien per a publicar4se ben 
aviat dos periòdics nacionalistes adic
les a Acctó CATAl.A~A, Ens ~ satis4 
factori de notificar-ho als nm,tres lec4 
tors , Per bé que podrfem dir que 
avui dia gairebé tot!'! els periòdics na4 
cionalisles de Ca talunya defensen unes 
conclusions idèntiques a les del nos
tre ideari , no és pas desagradable d'ha_ 
ver propulsat orgue!' nous d'opinió, fn. 
tegramem patriotes, i a més, a més, 
que ens distingeixin amb llur di4 
lecció per l'obra que havem començat. 

El nostre voler !'eria que, a no tar 
dar, tots els diaris de Catalunya 'OS4 
sin d'ACCIÓ CATAl.ANA, 

L "1.J tft- Nc l (' "lfH'(' 

Per als actes commemoratius d'a
questa data històrica, amics nostres de 
divef!'ie~ viles catalan es ens han dema, 
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nal coHaboraci6. De moment, a Bre
da i a Si tges als actes que seran ce
lebrats per a aquella commemoració, 
ACCIÓ CATALANA h i intervi ndrà activa
ment aixicom és el desig de les jo
ventuts pa triotes de la localitat. 

BARCELONA, =7 AGOST '922 

En el nú mero vinent ampliarem les 
dades d'aquests nctes i assabentarem 
els lectors dels altres que, en principi, 
també sota els auspicis d'AccIó CATA

LANA s'ha fe t públic ¡'intent de ce
lebrar. 

INFOBJJIACIO 

C,.i,1" 

El Centre autonomista de dependents del 

C. i de la I. ens tramet la crida següent: 

CATALANS: 

Els problemes nacionalistes plal1lejats en 

els diversos Estats d'Europa, estan essent, 

en gran part, resolts: en llur totalitat, reco_ 

neguts i posats en vies de solució. Única

ment el plel nacional de Catalunya resta 

no solament pcr a resoldre, sinó àdhuc 

negada ellCara la sc"a existència, per part 

de determinats sectors que exerceixen o 

estan en pla d'exercir Ics funcions de 
Govern del País, 

Quan tots els Ilobles que lluitaren pe! 

reconeixement de llur personalitat política 
es Ilresten a gaudir el goig de la llibertat 

ben guanyada, i un afany de reconstrucci6 

mou aqueUi:es pàtries amb el desig d'apor

tar els fruits de llurs característiques na

cio~ls a l'obra comú de la civilització, 

Catalunya es sent encara ofegada dins una 
anquilosada organitzaci6 estatal, que, feble 

i vulnerable per totes les imposicions, totes 

les corrupcions i totes les "iolencies, única_ 

ment manté la seva coherència per a l'obra 

negativa de resistir-sc impermeable a tota 

n'nol'acia i a la compre~ió de les lícites rei_ 

vindicacions dels pobles que com Catalunya 

a ella sotmesos, en la consciència dels quals 

arrela, com a lògica conseqücncia d'aquest 

es]leclacle, i cada vegada amb major fer

mesa, el convenciment que Ilomés a un estat 

d'imposició poden fiar el reconeixement 

efectiu de llurs drets, 

r\o existeix, en la direcció de l'Estat 

espanyol, aquella elemental condicia de go_ 

vern, consistent-per la comprensió de les 

realitats presents i la previsió de les futures 

--en dominar el <:urs dels esdeveniments o 

en situar-se, davant dels que fatalment s'han 

de Ilroc!uir, en una posició intdligent Que 

permeti conservar aquesta apariència de 

dominaci6 i, amb ella, el prestigi del poder 

públic ide l'Estat tot sencer, de fracàs 

en fracàs i de desfeta en desfeta, ha arri

bat al més ¡.mentable descrèdit. 

Per això quan Catalunya, políti<:alllent 

desorientada, descoratjada per dissencions 

interiors, atuida per reAcxos que a la 

nostra terra--espiritualmcnt i econòmica

ment lligada amb els pobles d'Europa-ha 

tmgut la liquidació dels transcendentals 

problemes econòmics i socials de la p05t

guerra, ha moderat l'energia en els seus 

clams de llibertat i de justicia, s'ha donat 
per renunciada la nostra demanda i per 

extingida la nost ra acci6, atrevint-se inclús 

a iniciar contra nosaltres, potser per via 

d'assaig, alacs parcials adreçats per repren

dre'ns les minses posicions guanyades o a 

despo~scir-nos d'altres que ens s6n consubs
tancial$, 

Sortosament, sobreposant-se a Ics errors 

de Ja seva politica, aixecant la seva espiri

tualitat per damunt les angúnies del seu 

"iurc-fruit deIs desencerts, de la incom

prensió i del desamor amb què ha estaI go

bernada,-C1talull)'a s'arbora novament en la 

Aama del patriotisme i obira, a la seva llum, 

el cami a seguir, 

Comprenent que en la "ida dels pobles 

com en la dels homes, el temps no t¡;¡~S~' 

pas debades i que hi ha moments irre
JJ'lr¡¡¡:¡.~, Catal"nya es dl'posa .. gU~"'<lr ,I 

.'" l'S :,<,stimosame,lt ¡",rdll' .Jar-sc 

definitivament davant l'enemic: l'Estat 
opressor, 

Doncs bé, per a organjt"ar i mobi';t7¡"r 

l'Exèrcit de la Pàtria, algú ha de clonar 

el mot d'ordre, Xo el poden donar els 
nostres massa nombrosos grups polítics, per_ 

què llur veu tindria un so fragmentari i 

parcial que seria ingrat als altres, 

Per això nosaltres, que eonstituim l'or

ganització so<:ial més forta i més pura que 

ha creat el Catalanisme, sentim la respon

sabilitat d'aquest acte i anem complir-lo, 

Així la nostra veu humil no oferirà dubtes 
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a cap nacionalista sobre la noblesa i el 

desinterès de la intenció, 

La mobilització total de les nostres forces 

ha de precedir a la batalla, Nosaltres ens 

permeten d'assenyalar, àdhuc, una data 

exacta per a aquesta mobilització: la. diada 

del deli de setembre vinent, 

Nosaltres convidem, doncs, a tots els 

nacionalistes catalans a refermar en el 
susdit 10 setembre d'enguany la seva fe 

en Catalunya, a prestar en ell ;'Iramr:nt a 
la Pàtrio. 

Nosaltres proposem, fins i tot, la fÒrmula 
d'aquest jurament: una fòrmula breu, sen ... 

"illa, sense elucubracions i sense mi.xtifica_ 

cions: que tots puguin <:apir-Ia i tots puguin 

aprovar-la, 

Demanem, doncs, a tots els patriotes 

catalans, organitzats en associacions de to la 

mena de fidelitats, que per al IO setembre 

d'enguany aprovin i ratifiquin una decla

ració que de tots serà coneguda oportuna

ment. 

Ens adrecem especialment a tots els 

nacionalistes, sigui la que es vulgui llur 

denominació partidista, que exerceixin cà
rrecs d'elecció popular en els pobles, viles 

i ciutats de Catalunya, perquè en la sessió 

municipal del dia més aprop aliO setem

bre, facin aprovar allí on sigui majoria, 

com acord consistorial, l'esmentada dlela_ 

roció o la subscriguin com exp ressió de la 

voluntat dels partits que representin en 

la Corporació municipal. Si, per dissort, 

algun ajuntament fos encara clos al senti
ment de Pàtria, els nacional istes de la 

localidat poden aprovar la declaració, adap_ 

tant-la convenientment, en l'acte Que els 

semblarà oportú de celebrar, 

I tots procuraran donar-hi la solemnitat 

adequada perquè la voluntat de Catalunya 

es manifesti esplèndida i incontrovertible 

p" aquells qui hauran d'escoltar-la, 

Els acords susdits seran remesos amb la 

major urgència a les Oficine~ d'aquest 

Centre autonomista de dependents del co
merç i de la irldústria, i per al mateix dia 

10 setembre n"osaltres convocarem el poble 

de Barcelona i tObeS les rep resentacions 
catalanes Que s'hi vulguin ajuntar a una 

gra!, 7IIClnifc510ci6, per a fer com':ixer a la 

:Mancomunitat de Catalunya la voluntat del 

nostre poble Que aquest organisme, que és 

l'inici del Govern català, sigui immediata

meni definitivament, el que representi i 
exerceixi la sobirania actalana, 

A tots els patriotes eatalans lliurem la 

nostra iniciat iva, sense cobejances personals 
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ni daJers partidistes, que són incompatibles 

amb la historia i la composició de la nostra 

entitat. Realitzats els actes del 10 setembre 

que nosaltrts confiem tindran la grandesa 

de la finalitat que ens proposem, donarem 

per finida 13. nostra tasca. Mobilit>:.at l'e.xêr_ 

cil de la Pàtria, no);altre~, senzills soldats, 

ens confondrem humils en els rengles. espe

rant oir i oheir la veu ardenta de manament. 

que el porti a la lluita i a la victòria .. 

Pr/ Cen/re rmlonOlllisla de dcpe~ 

¡{,'nis del comerç i de la ;lldlÍslrÍ(1: 

El Consell directiu. 

.sob,.e el fl'''u' l"tic 
JItU';ouuIiHftr 

(De la Tralla, setmanari adherit a l'Uni6 

catalanista). 

~ACcl,· calolalla, I)crtaveu dels naciona-

ACCIÓ CATALANA 

tir en la solemne quietud del bosc milenar; 

com un sacrilegi. 

Ah, que és dura la lliçó ilràcli~a! 

Una altra demostració de la immensa tas

ca nacionalista que ça[ fer són els ohbtacles 

que els propa,gandi~tes de robra de l'Asso

ciació protectora (lc: ]'en~enyam;a catala

na troben en els centres Jc cultura popu

lar, on hi van en postulat a predicar no 

"el deure d'educar els fills l'll l'escola cata

lana, binó les raons pedagògiques de l'en

senyameut en català", .ullagant, encobrint, 

repriminl el foc llacionali~la de la seva 

ànima; perquè l'exteriorització frauca del 

mateix seria I erillo~a I)er a l'èxit d'aqul'lla 

propaganda. 

Ha\'tm dit mantes vegades (tUC l'Ulster 

català no era Ulla demarcació territorial, 

listes adclltc~ ' als acords de la Conferèn- Slno que eTa escampat ver tota la Pàtria. 

cia naciQnal catalana, en el seu número On el nacionalisn.e haurà de combatre amb 

del 3 d'ago~t Illanleja d'una manera franca me» ardor. no »erà precisament en [a po-

i siucera l'afer urgt:nt i neces..ari del front 

unic dd naci< nali.me catal.à. 

\lai eh naci',nabtes radicab no han defu_ 

git d'a'judl prof:,[em,es (Iue afecten d'Ulla 

manera dcci!i\'a a la marxa del moviment 

alliberador de la Pàtria, i com creiem pro

titoses tOI('5 les eLU,juesle~ i el recollir l'es

lat d'ollini6 deh nacionalistes catalans, co

m>:llcem per nu regatejar el llostre. 

Entenem quI.' la eonstituci6 del fn;lIlt 

imic nacionalbta es necessària del lot per 

als interessos de la Pàtria. Neces~ària per 

molts mmius. però, per .obre de tOts, per 

damunt de tü:~, un de pod ... ro~íssim: la 

blació rural, sinó vers aquells estaments o 

sectors de la vida catala.na que, lligats pre

fl'rentment amb llurs interessos, jau ja i 

faran oposició en totes Ics cta]Jc~ d'al libe· 

ramem de la Pàlria, 

Cat que ens recollim ell el nrn;tn: proble_ 

ma intern per a veure la grandiosa imjlor

tància Que el fe! de la naeionalit~aei6 cata_ 

lana té en el nostre moviment nacionalista. 

Podriem escriure inacabahle~ cOllsidcra

cions en els divüsos aspectes d'aqu~t pro

blema, pero, ¿celarem ~n detinillva ço Que 

els nacionalistes radicals havem dit mautes 

vegades: L'enenlÍc és a casa I 

naciona!itzal'ió de Catalunya, Cal vencer aquest enemic, llespres, P05-

La realitat catalana no existeix CD l'escalf sesionalS de casa no.;tra, retornats a nosal-

de le" a~scmhlees ni l'Is mítings. L'obser- trl'S mateixos, reintegrat l'I poble a la tr¡¡,· 

vaci6 del ¡lat riota català ha ¿'anar no sola. dició racial, llavors ens Cf1tendrem amb 

ment al pregon de la grall ciutat, QUe, si l'Estat d'una manera definitiva. 

~ cosmopolita, exterioritza evidentment la La tasca cabdal ês la de la nacionalització; 

ocupació castellana. sinó a la comarca, al Tenim encara, a prop nostre, el germa bord 

poble, fins :1.1 llog:lfl,t humilíssim, Perqur, que ens delata i ~ns traeix, Peru i! l'hora de 

fins ell cI llogaret hl,milissim, 011 la veu de l'alliberació els traldors també seran occits. 

la redempció n,) hi ha arribat mai, com La raó poderosÍ5sima del front u.nic ês 

tampoc no hi va el lIatriOta ardent, ni la fulla treure robstade de casa llostra. lJcr(juè la 

nadomllista, ¡¡lli hi ha arribat 1":lr!lIa més L)olitica no sols ofcgà el veritable ¡¡a-

cruel de la dl'snacionalització; per exem- triotisme, sinó que impossibilità la tasca 

ph,; el piano de maneta. catalanitzadora dels e1ellleUls purs dcl cata-

l havem sentit amb l'ànima deStrossada la 

cançó de la coblejadora espanyola, repercu_ 

lanisme. 

Resumint, aquest és un aspecte, el pri- ¡ 

mer, (jue fixem els uacionalistes radicals a 

la totalitat de l'obju/;I/ (o,,.ú que hauria de 

tenir el front únic nacionalista i que Aui6 

(ajo/aoro desitja saber. ... 
I ara anem a l'altre aspecte, el del 1)lan

tejament de Ja nostra reivindicació nacIo

nal davant l'Estat i que es part integrant 

també de l'objectiu comú. 

Celebrem el criteri que Acci6 ('(llrtlon« 

exposa perquè, a més d'éSser [¡tn d(.oftnit, 

està d·acord. completament d'acord, !1mb l'I 

dels nacionali~tes radicals. 

Diu Acri6 c(lI(llmlU: 

.. ün objectiu reduït a les elecclon: serta 

molt mesqui l'U restat actual de la q(lestió 

catalana. Caldria la fixació d'un més vast 

objectiu de conjunt. ün programa minim 

a mantt:llir da\'ant :\fadrid--casos de la 

Solidaritat catalana, de l'Assemblea de 

Parlamentaris i ael movimeut I)er l'Estatut 

de Catahmya-a\'ui tampoc no imereSsaria 

massa. Si el programa fos massa modest 

no I)odria tenir l'adhesió de[~ grups que 

sostenen el nacionalisme integral. En aquest 

cas fÓra preferible que la Uiga regiona

lista, sola Q acon~panyada dcl~ Inin~os acò

lits que té en ~iversos camps de la I)olítica 

catalana, realitzès les operacions pel seu 

compte ¡ sota la seva (ln'ica res]lQnHr!hililat." 

Quin s~rà, don('s, el progr¡¡mf\ de con

junti' 

C1.1 tenir en compte que els nncion¡¡listes 

catalans no han de plantejar sols llur 

problema da\'ant lladrid, sinó que han de 

tenir una aspiració nacional de cara a I!:uro_ 

pa, de cara a :\m';rica, de cara a1li Oil hi 

hagi una comprensió i una politica d'irre

dentisme. 

Però sembla llue .·Iccio ru/(J/(ma ho plan_ 

tejava vcrs l"E.stat espanyol; 1, davant 

d'ai.'(ò, nosaltres diem: 

l?ucllll"i:r:emn¡/ e/'UII Pur/all/cnt i GIJ'(/erll 

ca/a/lIIIJ .101.1 la dellomiuoció dc {<('''I¡blicCl 

C'(,la{(ln«. 

.\mb aqu~st pograma minim aniríem 

lleialment a tota illtdligència mtciona1ista. 

Ell la pròxima edició rC¡Jrendrem I"as-

summe. 
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