
Ai'\Y I 3 [ agost '922 

ACCIÓ Ci\ TALAN A 
PUBLICACIO 8ET!lANAL 

Redacció i adminbtrucin: Trnfalgar, 1:1 .• Barcelona. 

f er la Revista de la premsa, secció del nostre setmanari on són aple
gades i comentades les opinions emeses pels patriotes de comarques, 
els nostres amics haunln comprès la importància de la fulla nacionalis
ta pel·iòdica. En efecte, aquella unanimitat nacional a què aspiren els 
patriotes íntegres, té en els periòdics comarcals llur portaveu més vi
siblc; la propaganda intensa i extensa propugnada pels nacionalistes 
dels diversos sectors té en aquesta fulla una tribuna que no cal dei. 
xar mai deserta. que cal ocupar constantment. Si un front únic s'ha de 
constituir, cal tenir compte '1obretot de la premsa que es publica a 
Catalunya, així la comarcal com la ciutadana, així la periòdica com la 
quotidiana. 

La premsa nacionalista comarcal es pot dir que, a la una, se
gueix les mateixes directives patriòtiques. Si per ventura les organit
zacions polítiques que representen _ regionalistes o republicanes - el .. 
obli~uen en determinades qüestions o en períodes electorals a defen
~al' punts de vista partidistes i a combatre agre ment ci contrincant 
possiblcment més íntegrament pati-iota des del punt de vista català, 
no sol pa<;sar així, salvant excepcions, en època normal. En llurs edi 
torials, en llurs articles de co~laboració i en llurQ infonnacions curen 
d'atènyer, sobretot d'un quant tcmps ençà, una unitat de lèxic que, 
fatalment, tendeix a donar a llurs escrits una unitat de doctrina, prea
ble i eficaç. 

La tasca dels patriotes pUI"'i, la tasca dels amics d'ACCIÓ C,\TALANA, 
ha d'ésF!er d'ajudar a aquestes belles voluntats foranes en llur daler de 
convertir cI periòdic de llur localitat en un orgue pcrfeccionat d'ex
prcso¡jó nacionalista. 

D'una part els Que viucn en aquelles comarques, prestant-los un 
ajut moral i material; d'altra part els que en som absents i vivim a 
la capital estimulant-los de'!> dels nostres periòdics. facilitant-los in
fonnaci6, oferint-los eoJ..laboració. 

Fa poc, amics nostres molt afectes. havien lIancat la idea de crear 
'Un "Servei de premc;-a" nacionalisla. Aquesta institució, molt simple 
altrament. duria una estadística perfecta de les fulles periòdiques edi
tadcs ell el nostre país. i e l>;l proporcionaria 3mb certa periodicitat co~la
borucjó 8"isenvalada. AI mateix temps Que s'hauria ofert per a la correc
ció d'estil, orientació tipogdt6ca, canvi de capçaleres. etc., hauria pro
Curat de solidal'itzar la premsa nacionalista de Catalunva amb el fi de 
promoure en un moment determinat moviments d'opinió, netament pa· 
triòtics. excloent tota segona intenció partidista i només en allò que les 
opinjons dels diversos grups nacionalistes estan d'acord. 

Actualment i sense pressió exterior, aquesta solidaritat s'ha anat 
formant, i <¡etmana darrera setmana, veiem aguditzar-se la sensibilitat 
patriòtica dels escriptors dc comarca. Manca només oue tots contri
buïm fi perfeccionar la existent, influïnt en la premsa tèbia, apoderant
nos de la feble i fundant·ne allà on no n'hi ha. 

Cal que que cap ciutat ni vila catalana, romangui sense un porta
veu nacionalista que secundi l'activitat patriòtica dels a~rupaments co
marcals de Catalunya. Cal quc la passió encesa en cls millors de la capi
tal tingui un combustible a cada localitat, foguera d'alerta a les hores 
de perill, guaita subtil cn cI traspàs de les hores i clarí a6nat a l'alba 
del gran dia. 

El jonct1ltcltt 

Un ex ministre d'Instrucció publi
ca estranger, digué durant la gran gue
rra: havem pogut improvisar muni
cions però no hauríem pogut impro
vi!:iar ànimes. Amb això volia signifi
car que les ànimes heroiques que du
gueren al seu país a la victòria ha
vien estat forjades a l'escola primà
ria i que per poderosos que siguin els 
medis materials i per perfectes les ar
mes de les quals hom pot dio;porar, la 
derrota és segura si ni els cors ni les 
voluntats no s6n prestes i adictes. f 
on és sinó a l'escola que aquests cors 
poden éssc:r inclinats al culte de la 
Pàtria i aquestes voluntats poden és
ser armades per a mobilitzar-les a l'ho
ra que caldrà? 

El fonament d'una vera renaixençA. 
nacional és a l'escola. Fet i fet és ai
xò un lloc comí1 arreu del món i fins 
i tot cntre nosaltres. Però, en canvi, 
la ta~cn per al seu establiment és Ien. 
ta. Una entitat meritfssima i uns 
quants apòstols devots propaguen de 
moltes anyades ençà aquesta veritat: 
que l'Escola catalana urgeix, que la 
seva instauració a lots els indrets de 
la Pàtria on s'hi trobi un grup de ca· 
talans, hauria d'ésser prèvia a tota al· 
tra activitat nacionalista. ¿ Per què no 
s'esdevé aixr? Per raons idèntiques a 
les que ACCió CATALANA dóna per a 
lliurar-se a la tasca que s'ha emprès: 
per reblesa del sentiment nacional Ad· 
huc en els mateixos que comprenen 
aquesta veritat. De no ésser aixf. d'es
tar possessionats íntegrament de la 
idea de Pàtria. estem segurs que abans 
d'organitzar unes danses, un àpat o 
unes eleccions; que ah.ans de despen
dre mRssa amb senyeres. banderins, 
corones i llaçades, curarien de reunir 
els cabals que això representa per ai
xecar el veritable monument a la Pà
tria: l'Escola nacional. 

Bé faran els amics d'ACCIÓ CATALA

NA de preocupar-se cadascu en la :;;eva, 
esfera de bastir aquest fonament. 

2a CTS. 
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NACIQNAL~SJJIE ACTIVISTA 

Un lu'Qjeete clc l u 'o tl"(""UI 

lICI' CI, lli ,TitUli" ,le l(f 

llenyun. c"tf"lLtua 

Ha arrelat la celebració a la nostrll 
terra de la "Diada de la llengua". 
D'uns quants anys ençà, a començos de 
l'anyada, s6n organitzats mítings i vet
llades a llaor i glòria de l'idioma na
cional. Aquesta celebració la creiem 
plausible. Però voldríem que s'afegfs 
alguna cosa als discursos eloqüents i 
als lfrics manifestos. 

Voldrfem que cada acte en honor de 
la llengua nostra fos l'exteriorització 
d'un avenç més en el carni de la recon
questa linguística. Voldríem que es do. 
nés a la "Diada de la llengua", com a 
totes les manifestacions del nacionalis
me català, un caire d'activisme o la
borantisme. En les èpoques de recons
trucció nacionnl, l'obra dels patriotes ha 
de consistir, tant com en la difusió de 
les idees, en l'acció positiva per a rea
litzar-les. La proclamació de l'ideal, si 
no anés seguida de l'adequat esforç de 
realització con~tituiria una forma de 
peresa culpable. 

Un amic dilecte parlà temps enrera 
de la necessitat d'orientar en sentit 
pràctic les propagandes per la llengua 
catalana i de l'avinentesa que l'associa_ 
ció pannacionalista Nostra parla es 
fes l'orgue d'aquesta feina indispen
sable . Avui nosaltres insistirem, con
cret'ant la nostra proposta a la "Diada 
de la llengua catalana". 

••• 
Ens sembla bé que es doni el mi· 

ting, i que s'organitzi la festa popular 
al Parc, i que els periòdics publiquin 
fulles extraordinàries i articles aBu
sius. Però creiem que caldria introduir 
alguns números més al programa. 

Per exemple: 
a) In auguració de noves escoles 

cata lanes, i visita especial a les esco· 
Ics ja existents. 

b) Inauguració de rètols catalans 
en els establiments i despatxos. 

e) Estrena de pe~lfcoles cinema
togràfiques de temes catalans amb re
dacció dels cartells explicatius en ca
talà. 

La inclusió d'aquests tres númcros 
(i d'altres) en el programa de la "Dia
da de la llengua" hauria de tenir per 

objecte immediat el promoure una 
campanya prèvia per tal que es des
vetllés l'amor propi dels patriotes en 
la contribució a l'avenç del corrent 
renacionalitzador. 

Hi ha molts d'aspectes de la feina 
renacionalitzadora en els quals l'avenç 
pot ésscr extraordinàriament activat 
per una organització encertada i per
severant que sàpigui d'utilitzar hàbil
ment els recursos psicològics. L'obten
ció de les sumes necessàries per a una 
obra patriòtica depèn sovint dels res
sorts que s'han posat en joc i de la 
fe i l'entusiasme que els iniciadors i 
gestors han sabut encomanar al pú
blic. 

A despit de les facilitats i dc l'ajut 
material que l'As!"ociació protectora 
de l'ensenyança catalRna dóna avui 'a 
les escoles catalanesques, el nombre 
d'aquestes és encara vergonyosament 
exigu. ts insignificant el tant per cent 
d'inFants catalans que són ensenyats 
en llengua c'atalana. Hauríem. tots 
plegats, de fixar un mínimum de no
ves escoles catalanes a fundar cada 
any. Cada escola en projecte podria 
tenir el seu pa!ronat, el qual hauria 
de trobar en el temps fixat els re
cursos per a la fundació de la respec
tiva escola. Demanarfem massa si fi
xéssim per a Barcelona-és un dir
un mínimum de cinc escoles noves per 
anyada ¡ una escola pcr a cada comar
ca catalana? 

Semblatments. diversos grups de 
patriotes actius haurien de gestionar 
la transformació alhora. de gran nom
bre de rètols de botigues, despatxos i 
magatzems. Si la transformació abra
cés una important quantitat de rètols 
alhora. seria més fàcil d'aconseguir 
l'adhesió de molts dels que ara volen 
i dolen. Per aquest procediment, el 
nombre de rètols canviats augmenta
ria en IIna bella proporció. 

Seria fàcil així mateix la formació 
d'un extem programa cinematogràfic 
de temes catalan 'S i amb redacció ca
talana. Alguns esforcos s'han fet en 
aquest punt: però caldria coordinar
los i completar-lo~. El cinematògraf 
és en els nostres dies un gran in~tru

ment d'inAuència sobre la multitud. i 
és necessari aprofitar la seva eficàcia 
per a la catalanització del nostre po
ble. 

Veurem per l'any nou, en la "Diada 
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de la llengua catalana", actes per 
aquest estil, que donin a la festa la 
vàlua perdurable dels nous guanys po
sitius assolits? 

PET1.TES 
HISTÒIUES 

La, .Btuule "t" 
ts en el recer ubac d'una barriada 

submergida a la penombra d'un pujol, 
indecís com una sina adolescent. En
tre la frescor d'unes acàcies i el per
fum sense matís d'uns jardinets, el 
tràfec dels veïns hi és tan modest que 
no haurfeu senyal de llur presència 
si no us trobéssiu que us paSSf.ven al 
dav'ant cada vegada quil' anàveu a 
abastar unes peres sense propieta.ri o 
que la cançó que taraHejàveu en un 
descuit divf, us la reprenen successi
vament des de cada finestró badat, 
una veueta enternidora, una gargame
lla aragones~, un piano escuàlid o un 
gramòfon sense tornaveu. 

Car el cespell hi escampa com en 
una prada i la molsa s'ufana pels es
boranes de les parets mitgeres, tal
ment, que si cerqueu les petges dels 
veïns fantà~tjcs la presència dels quals 
~o!".piteu, us torba el dubte de si seran 
invis ibles i vagaran com ombres opa
ques espiant el vostre sacrilegi o s,i les 
veus i Ics remors que de tant en tant 
sentim són només l'eco enyoradís 
d'uns emigrats anys ha del barri a~ò
nic. Només allà on el fanàs s'ha fet 
més alt, ran de la font i sota un fanal 
capgirat, descobrim les petges dimi
nutes d'uns infants que, cap al tard. 
quan el vent sacceia l'arbrat i un es
campall tremol6s de fulles mortes co
breix el sol, tombats entre el tou vege
tal cerquen les campànules morades 
per trenar-hi les primeres corones de 
bescanvi. 

En aquest recer és on un pur fer
vor patriòtic eleva anys ha una ofer
ta quotidiana a la Pàtria. No sabeu qu i. 
ni com, ni ouan. Només el fet franc i 
exemplar: la bandera catalana hissa· 
da de l'alba al crepuscle. els dies fei
ners i els dies del Sen var, aquest any 
i l'anv passat: el de l'Assemblea de 
parlamentaris ¡ el de l'Autonomia in
tegral; el de la puixança de la Lliga 
i el de la Solidaritat. Per tal com érem 
no<;altres un~ adolescents i cursàvem 
tot just el batxillerat que ja fèiem ma
rrada en el nostre caml per donar un 
tomb per la casa de la bandera. L'a-
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mor a Catalunya era per nosaltres una 
activitat pura corn l'oferta diltria del 
vel anònim i santa com la mateixa 
bandera. 

Actualment encara la bandera és 
hissada cada dia sense curar de les 
minves o dels engrescaments del cata· 
lani~me polftic. Aquella bandera no 
coneix més pr~ió que el ritme cor
dial del patriota que l'enlaira que bé 
deu és. ... er el ritme mateix del cor de 
la Pàtria. 

També nosaltres, de tant en tant, 
resseguim el vell camf per veure la 
bandera i aprendre-hi constància i fi
delitat. Tan igual com és en els seu~ 
colors i en l'alçada on oneja, és en 
canvi ben diferent emmarcada en el 
recer ubac. Nosallres en coneixem tots 
els matisos. A la matinada o cap al 
tard; en dia revolt o en una migdiada 
calitjosa; en el cel ras o entre nu\'ol 
i clarors de te,Tlpesta, la bandera, corn 
una lIan¡;a brandada per una voluntat 
ardent, convida a les joies i a les amar_ 
gOf"- del combat i ens dóna unn lliçó. 

L" ."~JU/"f'I'I·'" ; ¡" .\,'u';u 

Uiln entral a le~ oRcine. u'A, (;,<> 

CATALANA, ni amb massa cautela ni 
amb poca desimboltura naturalment, 
I¡¡cilment. Demanen ~i t!~ cert QUI.: 
les dones poden inscriure s 11 la 
nostra organització i "'I la quota 
per esser mode:->Ia, no !-.erà pas mal 
vista. EMenen dolçament lIunò soHi
cituds. Comprenem, en llegir-Ics, la 
deei~ió d'aqubtes donzelles que tencn 
l'aurèola de dos noms combatius que 
elles amb elll.-'5 fan graciosament di ... il· 
lab:.. Una d'elles, joven¡~ima, pregun 
Ta Què cal fer. Li expliquem l'objecte 
d'ACCIÓ CATALANA i el pla que, en prin
cipi, hi ha propòsit de desenrotllar. No 
en té prou. 

~"que. ens diu enèrgicament 
nosaltres volem L~er dues militants 
amb els mateixoS deures que aquelli 
que els tindran més exigents. 

Damunt hi brunor aixerrelda de la 
cara d'aque~ta donzella, eb ull , negrls

il1ls, gus.piregen com si contingu in 
el foc ardent d'una ni. saga no extlO
gida d'almogàvers. 

Mireu: contlOua dient. El dia 
que caldrà, sabrem, sense recança, ra
par-nos cabell com un minyó i calçar
nos les bOtes dels legionaris. 

1 amb les mans llargues, esprimatxa
des, es tira\'11 el cabell endarrera com si 
anés a sacrificar_lo. La seva companya, 
malenconiosa, consentia límidament a 

BARCELO:\.\, 3. AGOST 1922 

cada mot. A través del seu esguardar 
paò, haurieu comprès que la cabellera 
que amb tant de fervor la seva com
panya abandonaria a la llinda de la ca
serna a l'hora de la partida, ella per 
ventura la guardaria per fer-ne un eoi_ 
xi flonjo per a oferir·la en les hores 
més dures de combat al repòs d'algu
na testa dolent. 

Lf>1I lI¡f'JII,. 11,' Itt "iNOu·ill 

És un deure .. acratissim dels poble ... 
la commemoració de le!'- dates cabdal!'
<!e llur hi~t()tiR peTó pel dament de 
tot, bo é de copçar-ne cls seus ense
nyam en IS. La recordança dels fets del 
passat no mteressaria gaire si no fo'i 
rd valo" p()!,i tiu de llur lliçó adverti
dora. Pcr al s pobles viu les lIiçom. de 
la H' tò ia ón una mena d'alerta! a 
les po s llllt s contingèncJc de llur es
devenidor. Sovint Ics call es i els fet. 
e" repeteixen en el trnn ... curs del temp : 
curem nOo;,altres de fer impossible la 
rept:úió de le, dates fata].., de la nes
tra P,¡¡tria: tinguem memòria! 

L'onze de ~tembre de 1914 caigué 
Barcdona i II.mb ella perdé Catalunya 
les ultimes romanalles de les seves Ui· 
b~ rtals p\llitic.¡uc . Però com h!l estat 
dil ¡ repetit, rou molt abans d'aquesta 
data, que Catalunya havia perdut l'es
sencial, sense la qual cosa cap nació 
pOdria subsistir; la seva Anima. La des
nacionalitzacio de Catalunya anava 
augmentant d'una manera lenta però 
constant en totes les manifestacions de 
la seva vida molt aban!> del cop brutal 
del decret de Nova Planta. 

Hi hagueren hom~ vidents, hi ha
gueren ànimes heroiques, hi hagueren 
patricis que vcr~n d\,na manera clara 
el procés de la caiguda fatal del nostre 
pOble com, per exemple, Pau Claris, 
en 1640- però en va maldaven per re
viscolar ci patrioti~me esmorteït dels 
catalans; aquC5ts, àdhuc CII els mo
ments de brega $agnant, lluitaven, no 
pas com els "crs patriotes, per 
ddenslr 11\ llibertat de la Pàtria. 
sinó per ¡'ad\'cnimcnt d'una deter
minada dinastia. Entre Felip V 
Carles VI, entre dues dinasties 
igualment forasteres, Catalunya sa
crificà vergonyo~ament la seva vida 
de poble lliure. Cert és que en aquesta 
brega de dinasties Catalunya tenia Ra
dQrs poderosos que l'atiaven i l'encorat
ven i li prometien un ajut, però quan 
la lleialtat de Catalunya rou una nosa 

per la pau cobejada, ¡'abandonaren co
vardament a la mercè de ¡'enemic ven· 
jatiu i odi6s; fou aIlavores que Angla
terra cometé la ignomínia, sense prè
viament resoldre la nostra situaciÓ, de 
!lignar el tractat d'Utrecht, (I) 

S6n aquestes les lliçons de la His
tòria que cal retenir a la memòria; mai 
no havem de comprometre la nostra vi
da nacional per coses accidentals; mai 
no havem de fiar d'ajuts exteriors que 
rarament s'atorguen amb lleialtat, de5-
~perit de sacriRci, puix que el sacriR
ci és, al cap i a la R, allò que avalora 
tots els actes de la nostra vida; viure 

I sempre amatents, per aprofitar qual
!lcvol avinentesa propfcia a la nostra 
Pàtria; crear un estat pa~sional nacio· 
nali ... la al nostre poble; catalanitzar-nos. 
en una paraula, l'ànima! 

Pensem que si pel procés anterior 
de de nacionalització, la data de 1714 
rou un fet que fatalment havia de suc
ceir, pot bastar la nostrll '.oluntat i la 
nostra re activa perquè la nostra gene
ració marqui en la Història una data 
gloriosa que !>igui digna de memorar-la 
en l'esdevenidor, més joiosament que 
aquella altra malaurada de 1714, 

J I) . u M,m lIo~ltru 'Iui fun ól.t¡lIfita 
ilfirmacló; ai'lI htt'n.t" hittormdon, diplo
nJi¡,tic 11.11.11:1 • q~e l'han fetll. \'l'IlI',, 
IUlÓ l'I (llit' diu lord )(acaulay en el a('u 
a ail( M\ar 01111, Slu'uuio,. ¡ ... Spoi,,". 
"11 is Inu 1/1<11 IflCy oau N/l 11ft CotolallS 

¡" Ih. Z',"IfI('¡"U ol Philip. ¡" o '''ONlU'r 
ilU'01J.l1lltNt ,~il/l },u/II(¡nil.v "nd Hdliono/ 
¡',,"t!ur". 

L'hll l"ri"dor A. D. Inna diu ("A flis. 
I<>ry "~I IM brilMh "aliou")' Tltis "jghl 
/'trho/,s ',av.' bull. ,.reNya tU btlNg 110 

t...,-y g'Ellt "".eh "I ¡,,'rrfkJliq1lQl ,oliti· 
al "u>r,,1iI) "ut no ,.rCNU u"oln'u' (/.,,1,1 

l'" I/"'"d Ior llit d"urlio ... ol IItr Co/alcl
nk.lllS. J Itl' n,.islh ¡'od dirtclly t'neour(J-
0 .. 1 COlol",u". To ,.ist i ... o,.,ns a,qoinsl thr 
lIourl, " m4""rcIt,\'S; tltt)' tt'tre bONlld i" 
II""I/Nr lo /,rolut llit' Cololo"ians og"ilf.fI 

""J zil ,li, ~Iit',' ¡'¡'/llm.."I. l h,y did "..,1· 
li." /110 .. /.-ilrd. /10. y 1IfGIlt ,.0 Itrnu I,'r 
Ih"r .~/,/lnis' 1111,0'1, ulla 11t, r,btlli, "" -s 
1.1' IQ 11,(1 ""tI, ",,,.-in 1>1 '},t S;a/llM" 
lUonnr.i¡". 

lat ft'c"rdól.r lamt>é t'I discurs de l'am
l>a'~<lfl"t a11l1~1I t'li el lC'par or,anltut tn 

:1'1'" ta ciutat 1", .. r commemorar la ¡¡na
tura de l'armi~ti(i de l'any IQI8, on dia:ur. 
rcit'ril1l se als voluntari~ calalal1~ la la 
grall ¡¡Ilt'rra, "QUt era lant més d'a¡rair 
fI nur sacriliti, per quant, degut a la traici" 
/t,'1 111m; tre, dt la rt;na \gna. Call1lunya 

ha".1, r('~lal .ahand"n.adll a la .5eva ~nrt 

du .... nt la lIuerra de 11I('(('u;6, haveT1! torn,)!, 
I.(r !ant,.1 I>I'I/I¡,;¡I". 
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La Cflftllttnifz aci6 

¡'e l nostl'C Qb" e ";Slne 

Molt uneixen als homes les ideali
tats, però perquè això sigui, cal que 
els homes les estimin i donin a la 
idealüat tota la seva importància. Per
què quan un estament fixa la impor
tància de la seva vida en una filosofia 
més baixa que la del seu nivell, per 
fortes que dguin les idealitats que 
surin en l'ambient, i malgrat de llur 
tendència a brollar en mig del cor, fins 
per la llei d'herència, és molt dificil 
que una idealitat absorbeixi l'amor i 
activitat dels que no estan fets :l. fruir 
d' csp i ritual i ta ts. 

I això \en termes generals), es pot 
aplicar al obrer nostre, enfront del ca· 
talani~me. En la nostra acció obrerista 
hi ha hagut la dèria errònia d'encaixar 
els nostres prOblemes obrers en un 
marc de normes d'importació, i la rea
litat ha respost desvirtualitzant el sis
tema, definüivament fracassat en la se
va aplicació. Aquí diem "sindica!", a 
allò que en altres països duu un altre 
nom ... I allò que en altres països se'n 
diu "sindicat", aqui fora d'uns quants, 
ningú no ho enyora i n'hi ha molts que 
ni s'imaginen que pugui existir. Ha 
estat ben trista i malaurada la inter
pretació de l'obr_risme a la nostra te
rra! 

Quan els corrents obreristes han en
trat a Ja Catalunya treballadora no 
s'han assimilat, i en la Catalunya opre
sa, ha sorgit una caricatura d'obreris
me deforme. 

Ens cap el consol de dir que aquest 
obrerisme no ha parlat encara català. 
I aquesta és a la vegada una de les 
raons de la $eva deformitat. És un 
trajo que no li escau, li han obligat a 
dur-lo, i va fet un pellingo, 

Però amb l'abrandament definitiu 
catalanista ha de venir amorosament 
com a part integrant, i fatalment vin
dria com a conseqüència, el saneja
ment, reorganització i nacionalització 
del nostre obrerisme. Tasca nova, avui 
verge; nom6s en el sentit cultural ini
ciada . I si amb temps no se l'emmena, 
educa i organitza, es corre el risc de 
qtè, a més a més de no completar la 
to.sca gencral c:ltn lana. esdevingui un 
obstacle, i barri el pas a nobles causes 
i fi ns elevats, 

La majoria d'obrers catalans d'avui 
no són encara tan catalans com haurien 
d'ésser, I ll urs caracterrstiques prin
cipals, virtu ts com defectes, leo: te-
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nen precisament en la part que serven 
de catalans. Però, amb tot, per a fer 
los arribar a llur esperit un raig d'idea
lisme catalanesc esperonador i fecund, 
se'ls ha de resoldre primer, d'una ma
nera franca i concisa, és a dir, catala
na, el problema de llur treball. Perquè 
avui per avui, en molts de casos, és el 
treball la única cosa que els preocupa, 
i és per ell que es veuen esclavitzats 
en les urpes d'un obrerisme no mass!!. 
simpàtic a llurs sentiments, que si bé 
els proporciona evidents aventatges 
materials, més o menys durables, en
cara no els ha parlat al cor ben bé de 
dignitat, precisament perquè no els 
parla de les co!':cs de l'esperit, ni en 
català. 

REVISTA D E L!l 

PRE1JIS!l 

E l -¡'(',-re 

A una ful la dedicada a Malgrat, edi
tada per la Veu de Catalunya (17 

agost), F. Arnau i Cortin escriu uns 
mots justos i significatius. És hora de 
no deixar-nos enganyar-di u-i de sa_ 
ber-nos reconèixer els deures que ens 
imposa el fet de considerar-nos nacio
nalistes. Tot i els fels isolats, els es
forços individua ls i l'entusiasme jove· 
nívol, el catalanisme, a gairebé tots els 
pobles catalans, va de bolquers. 

"caldria rrear e] modo:! (1el catalanista 
perfet ". 

És just. Potser en els casos isolats 
a què el senyor Amau i Cortin es re
fereix trobaríem aquest model. La ma· 
joria de vegades però passa desaper
cebut. És la seva tasca humil i anòni
mo. per bé que gloriosa i exemplar. 
Quin és aquest model? 

.; Simplnncnt: un home que no tingui 
un acte que desdigui d'una línia recta 
catalana ". 

Adverteixi's que el senyor Arnau i 
Cortin diu polidament un acte i no pas 
una aefa. J!s tanmateix d'una discretís_ 
sima honestedat. 
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"Un home infiltrat de l'esperit de Cata
hmya, amatent tothora a ("omportar·s'hi 
en harmonia". 

Hi ha elements aptes a cada vila ca
talana per a mantenir-se en aquesta 
rectitud, Caldria treballar perquè el 
defal!iment en què cauen no persistrs: 

"Caldria 'proc!am~r ~¡s de11re:; dd verila
I,lc nafionali';la. tra.;:nr les normes de la 
sev~ actuació, i aleshores ensini,trar les 
jan ntut! per ~ guiar-les pe! camí del goig 
de la \'irtul patriòtic." de la perfeçció har
mlulica de l'c'pl'rit''. 

Per què deixar perdre aquests cle
ments? Per què no ajudar-los? Per 
què no donar-los la mà i oricnhr-Ios? 
Heu's aci precisament la tasca d'Ac
CIÓ CATALANA. La nostra organització, 
verament nacional, és el lligam de totS 
aquests elements aperduats entre la 
indiferència dds pscudo-pntriotes, dels 
nacionaliste~ de circumstància i dels 
catalans desnacionalitzats. ACCIó CA

TALANA irradiarà damunt llur, s'hi 
mantindrà en comunicació constant i 
procurarà de donar-los l'ajut propici 
perquè llur tasca isolada no roman· 
gui estèril ni llur isolament no es per
petuï. 

"Es la gran oLr .. a r(';[1iu~r. Qu~ els 
que tenen el tremp e~p¡ritual bell armat 
per a desvetllar l'e,perit catal:'[ dels fills 
etc In nostra Pàtria ,c'n vI11guin donar 
momptc", 

La Conferència nacional preveié 
aquesta situació i es convocà propfcia
ment. Només cal e~coltar totes aques· 
tes veus que parlen sense advertir_ 
s'ho abans, en el mateix to. Un clamor 
unànime rediu amb una magnffiea can
tarella els mateixos mots: organitzem
nos que l'hora de l'avenç Catalunya 
endins és arribada, 

" A!cshores no e~ perdran aqucstes elleT_ 
gies disperses, le~ nrdide~es de la joventut 
que vibra per la sed d'ideah. Ale$hores e3 
crenrà el nexe que vivificarà la gran obra 
catnlanitzadora, l'obra de la T"dempci6. 
Aleshores tindran el caliu propici, que serà 
viu ¡ perdurable, aquest caliu que quan els 
vents de la Pàtria es girin produirà la 
flama arbOTadorn, definitiva, i no se['à 
COIll arn que refiant-nos de la força única 
dd se.nliment lot brandame.nt nacional no es 
sinó unn fogueradn d·ence.nalls. 
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Aquest nexe bé voldríem nosaltres
i per a atenye·ho hi posem tota la nos
tra fe i voluntat,--que fos AccIó CA· 

TALANA, originada precisament perquè 
llurs fundadors coincidiren en- aques
tes apreciacions que, tal com se va 
veient, tenen tot l'aire d'ésser produï
des per una necessitat nacional. 

En temps oportú i du\':\nt les inter
pretacions errònies que es donava a 
una determinada tendència del nacio
nalisme cntalà, hom proclamà que l'i~ 

berisme, entès com a L,nitat espiritual, 
era un mite. Recentment El Alt Empor

dà (19 agoH) En Tomàs Garcés actua
litza hàbi lment aquesta vella disputa 
valent-se del manifest escampat per la 
Península, en gallec i en espanyol, 
per les " Irmandades da Fala". 

TA:':, "Irmandes da Pala" de Galicia 

:.cal,en de puhlicar lIn manift'st con\'(}(ant 

I,,~ jovcnhl1S nacinnali'k~ ¡l'Ihèrica a lIna 

Ass("rnlJlea. Amh la n'u clara i inexperta 

dels nacioll"listes ¡::a lkcs T(' ''lIcita la idea 

d 'una grall Espanya confl'1ler~da. A .• p;rc1ll 

diuen, ;¡ "("r~ar la flllur,l Ilo':,!";". (Ille serà 

una confederaci6 org;lnica de pohles llil1res 

i (!cnl(',cral("s", "volem rl'"il1t(".l(rar_llo~ a 

la ~ivilil.1;at:iÓ ellrOPN (11' l'I (]l lal hI! tin~ul 
~cparat l'Estat e'pal1yol". 

I uidem als !l'crman. de les altres lerre~ 
(,$cla\"Íllades soll! cI mattix jou i als dtl 

Portuj!al t:ol1sanguil1i, per Iai de reunir-los 

(11 A~S(lI1hlca ¡ crear una organit7.ació i 

un desiA" comuns. 

Fins a quin pun t es pot recriminar 
els gall ecs de ll ur política irrealista? 
No és eviden t d'a ltra part l'abfs pro
fund que separa els mateixos galle_ 
gui .. tes uns dels altres? Hi ha per ven
tu ra una unitat d'espiracions com Ja 
que entre nosaltres s'atenyé amb la 
Conferència nacional- Ja trascendèn_ 
cia de la qual cada dia és més mani
fes ta? 

P"6ra illl]ll'opi demanar als nuclis galle

guistes d'ara puresa mística nacionalista. I1n 

patriotisme a ultrança CJue els fes abandonar 

lot panorama confederatil1. El nacionalisme 
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gallec esta passant un període d'indecisió 

en què les doctrines s6n vagues i diver

gents. De l'iberisme de les ~ Irmandade~ d~ 

Fala" estructurat per J. V. Viqueira, a 

l'atlentisme de Vicente Risco quanl de mar_ 

ge no hi ha I Sembla, però, que, potser Iler 

raons de pnJsselitisme, la primera tendèn

cia domina. El primer acte. importanl que 

prepara ês l'Assemblea rie Joventuts. 

El fracàs de les diverses ofensives 
in tentades ha n donat al nostre nacio
nalisme una experiència de la qual 
és mancada el nacional isme gall ec 
que d'altra part no té encara un a or
ganització política que el representi. 

Si aquest moviment ibtrista correspon 

a la intensitat de la renai"en~a gallrg<l no 

esdevé el mateix CIl h:~ terres que com 

Catalunya fa més anys CJue lluiten per les 

srves rei\'indiracions i han pogul patir un 

major nombre d'e:xperknci('~. No s'enganyin 

els nacionalistes gallecs: la joVt'nlut cata

lana ês independis\a. ahan!> flue tot. L'impuls 

que ens farà moure no ~era \111 idral de 

confederació 5in6 una a\'id,"a sense limilS 

de llibertat. 

Vol dir això que els independentistes 
catalans defugin tota coHaboració O 
que en llurs càlculs per a una politica 
nacional catalana no hi entren deter
min ades possi bilitats de reestru ctura
ció o d'expansió. Com diu el senyor 
Garcés ; 

Això 110 vol dir que ('ntre les jov('nlu\s 

t:atalanes no es cregui en la possibil itat 

o en la conveniència d'uns EstaIS Units 

d'Ibèria.. També hi ha nuclis importantís

sims que es daleixen per I1na Federaci6 

Occitana i d'altres que voldrien alial1c('$ i 

pactes amb diverses nacions afins. Però 

l'estel que ens guia no és ('I d'un gran 

aplegament de pobles, ês el de la llibertat 

nacional de Catalunya, 

Les joventuts: catalanes han estat 
convidades a l'assemblea qu e els ga
ll eguistes tenen el propòsit de realit
zar. Quina aportació hi podrfem fer í' 
Quina col-laboració hi podrfem oferir ? 

Què faricn les llostres joventuts a l'As-
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com s'ha mort aqudla illusió que va pro

moure la Solidaritat i les Qmpanyes auto

nòmiques de! 17 ¡ del 18. T dirien que més 

l'al així, perquè fent desaparèixer aquells 

lligams que condicionaven la nostra vida d .. 

poble lliure, se'ns ofereixen toles les possi

bilitats i tsperances d'una nació indepen

dent. 

Que entre els catalans hi hagi ha
gut o hi hagi encara gallegbfil s o Ius
sòti ls o, si així escau, hispanòfil s en el 
sentit estricte d'aquest mol, no vol pas 
dir que aquelJ iberisme mftic lingu i 
entre nosaltres propugnadors. 

(¡s p recisament aquest creixent ilesig de 

llibertat que ells ha dut a e!timar amI) 

passió tats els pobles apresos. Ja saben el5 

nacionalistes gallecs com entre n05altre~ 

havem propagat llur movimefl! patriòtic 

i havem fet conèixer llurs poetes i 10101. l1ur 

vida nacional. Però aquesl afecte enveu 

Galicia poc \'01 dir iberisme. Vol dir amor 

a tots els pobles apresos. que 110 is pas el 

mateix. 

Els nacion alistes catalans, qualse· 
vulga que sigui llur in terpretació de 
la política que haurà de desenrotllar 
Catalunya a di ns de la Península, es
tabl eixen per endavant una tasca pre
liminar a realitzar: la d'atènyer llur 
sobirani a nacional. Cas de concórrer 
a l'assemblea esmentada saben doncs 
per endavant el punt de vista que els 
cal exposa r. 

Si les Joventuts nacionalistes de Cat:.

lunya acuden a l'Assemblea serà per afirmar 

la fe en llurs propis destins nacionals i per 

expressar la simpatia profunda amb qu~ "tu 

en la lluita dels altres pobles de la Penín

sula. Però tamDê per a negar d mite d Ibèria 

que de tants anys ha retrassa el nost re 

triomf i per a dir davant de tots que només 
el nom de Catalunya farà que ens encarem 

amb l'esdevenidor. 

L'iberisme, sobretot l'iberisme fan
tàstic dels que creuen que entre un 
català i un gall~c per exemple hi ha 
lligams de raça , és, per als catalans, 
un mite gairebé grotesc. L'únic lligam 
actual entre catalans i gallecs és el de 
dos pobles que lluiten contra un ma~ 
teix adversari. I és precisament en 

semblea a què Ga1icia ens convida? Potser aq uest punt on per ventura, un a ente
la veu llur f6ra la única discord:mt. Dirien sa catalano-g!lllega és possi ble. 
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J.NFQRlJ.lACIÓ 
ESTRANGERA 

L 'EGIPTE 
" I J..VDEPENDE:N7' ·; 

Set patriote B coutle mu"fs 

per ,n, COliseU t'e !luf>r,.n 

D'una crònica sobre política egípcia apa
reguda ('\I \111 quotidià francès traduim els 
segü('llI~ paragr2fs: 

~ El consell de g'Ucrra anglès, reunit per 
a jutjar els membres de Ja delegació egípcia 
dita Wafd ha pronunciat la seva sentèn
da: els set acusats han estai condemnats a 
mort. 

Lord AlIenby ha entès evidentment que 
els militars havien anat una mica massa 
lluny: ('11 virt\lt del seu poder discrcdona
ri ha commutat la pena en set anys de 
treball, iorçats i una multa de 5.000 lliures, 
això és, a prop de 275.000 francs., ,egons el 
canvi; multiplicat per set, aquesta SUllla 
d6na 1.855,000 francs: 110 hi ha benclicis 
petits per al truaT britànic. 

HOm dirà que encara resulta car per 
haver CXfrdt el dret de tot ciutadà d'un 
pais ~ independent", d'cxpresar legalment 
una opinió legitima. El ministrc públic, 
en efecte, reprotxava als acusats una frase 
en la Qual \·olia trobar una excilació a la 
revolta. 

Després d'haver reclamat la tornada de 
Zaglul Paixà i dels eus cinc comp;mys 
deportats, el manifest acabava aixi: "La 
delegació us demana de fer conèixer per 
tots ¡ols mitjans al món civilitzat el vostre 
horror i el vostre fàstic tot fent-li ConSI
derar el govern anglès i el ministeri com 
a responsables dels resulats de llur políti
ca hipòcrila

H

• Hel1'~ ací perquè Ull trihunal 
anglès ha cregut pog\\er pronl1llriar set 
col1demnes capitals I ... 

Tres dies després de la clausura dels 
debats un atemptat es ]Iroduía contra Mr. 
Brown, funcionari anglès del minIsteri 
t!'Agricldtura, que havia estat alès per 
Ilues bales de revòlver j el seu fill estava 
també ferit a costat seu, Era el dissetè 
atemptat contra oficials o funcionaris angle_ 
sos després de la deportació de Zaglul 
Palxà. 

Tot amb tot els membres del Wold havien 
protestat sempre contra aqu~sts crims con_ 
siderant que la causa jusla. de la llibertat 
<l'Egipte no Itnia fretura d'ésser ~l'rvida 
per la violència. 

ACC/O CATALANA 

Llur condemnació a n¡ort semblarà una 
molt mala recompensa de llur compte a 
evitar tola eflt~ió de s~ng i no és probable 
que convidi a la calma els exaltats culpables 
d'aquests excessos; cal témer per al comerç 
britànic que el boycotalge que s'havia afer. 
mat 110 reprengui ¡nés intensament. ... 

Cal doncs desesperar del retorn pròxim a 
un estat normal ~ense deportaC10ns. ,cn~e 

condemnes per part dels anglesos i sen~e 

boycot pl'r part dds l'gipcis? Cal dir com 
Roger Samhl'lin en el seu llibre F.gif>lt r 
AUf)lurt'rnl, que ~el !liomf del uacionalisme 
nom':s é~ realitzahle que amb rtllsorrada 
completa fit- 1'1 mperi hritànie?··. 

'l'..YECO-ESLOrAUl'IA 

Sobre a(IUesta repúhliea relativament jm·t" 
i a la qual (ns v('nim rd('rinl amb int('rè" 
Enric Mazel ha oft-rt les dades seguents: 
"Txfco-E~lo,'àquia ,:.~ un d"], e~tah m':'s 

rarament constituíg del món. La seva situa_ 
ció estratègica és tan ¡mp·orlant com d~po
rabIe, per tal com li cal def(,11sar una fron_ 
tera de 3,000 kilò1l1ttre~, sis vegades mes 
(¡ue França. amb una petita població úc 
mcnys de 14 milions d'habitants, Feliçment 
viu amb bona inteUigència amb eTS seus 
n:ins poloncsos i ronlancsoS i poc ha de 
t¿'mer de!5 scns altres veïns hongare~()S i 
austríacs, amb els quals, d·allra part. hi h;1 
possibilitats d'establir-hi relacions lloahles; 
no hi ha sino Alemanya per I¿-mer i contra 
la qual la defensaTÍ('n po('. (']S seus monts 
:\feti\.[.lics i el~ seus monls dels <';egallls; 
això però ja se sap i ··perill cOlIl'gl1l, mcitllt 
contingut , .. 

Els txecs i ds eslovacs són dLles hran
([UCS del mateix ¡¡ol,le que farien frOll! con_ 
tra no importa quin enemic, però als dos ex
trems del t~rritori s'hi trQben elements all.ò_ 
g(·ns: a la punta oricrltal, ('ls rulenis, els 
qnals tenen mes d'afinitat amh els rulen¡~ 

de Polònia o de R{¡~sia quc amh els e510· 
vacs, perb qui éssent separats pels Càr()au 
de llurs germans j troha.nt-se ell relacions 
forçades amh llurs cosins, semblen satisfeu 
de llur nova sort, rttord sobretot de llur 
\'('lIa escla,·itud sota el jau magiar; i a la 
tlllll\a occidental, alen1llllys que han vessat 
de per tot el quadrilàtcr de les muntanyes 
de Bohèmia i han cosit al manlell eslau 
de Sant Venceslau 1111 brodat germànic. 
Hi ha encara al sud una altra franja ma
giar, però és probal>!e que eh demellts que 
hom creu hongaresos no s6n sinó eslovac~ 
magianit~ats per procediments administra_ 
tius. 

No és pas difkil de difen'l1ciar els ('Ie
ments têcnics que componen IOl pohlació de 
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la Txeco-Eslovàquia. 1':5 cert però que 
la proporció dels alemanys i dels honga. 
resos ha estat ('xagerada. 

El territori h;('coeslovac, és fèrtil, ben 
regat. però gairebé per l'nIer muntanyenc; 
no hi ha grans planes pròpies per al con
reu dels cereals com a T longria, ni prada 
fluvial com .... Au~tria. No obstam, toca 

el Danubi en un sector bastant important 
(I75 kilòmetres) i disposa dI.'! curs superior 
de l'Elba, suficientment utilitzable, Txeco
Eslovàquia serà potser com Suissa, un dels 
gran, centres industrials ric l'esdevenidor. 
Tamhé corn SuiHa serà un dels para<!isos 
dels turistes ('ol1lribuin\-hi Ics seves esta· 
dons It rmaJs i minerals (Carlsbad, Marien_ 
badI Franzcsbad), 

:f:s pcro per Ics grans indústries: meta
llúrg;\IUeS, te:xtils, destnlad ns, cIc., (luc.s6n 
permes('s va..~te$ o;~peranC(,5. La hulla malau_ 
radament no hi és en 5ufi6mt qua'ltitat, 
pen', el carh6 ~i!lHi;'1 i S:lI<Ó és a la I·ora. 
llom ]lot igualmem CQ1ll1Jlar sohrc les for_ 
CI.'S hidr:iuliqurs i sobre d Ilt'lroJi Ja pn's~n_ 
cia del qual i :"dlme rabundància són molt 
prohahles. E~ produeix <:11 paisos txecs 
més de la meil;lt ucl ferre cisleitani.i i ell 
els eslovacs mé~ dels dos ter.'os del ierr(' 
translei\:)nià. Les indústries, lIanl'ra, lIinera 
i cotorwra ('ren gairebé en totalitat damunl 
territori txecocs[ovac. L·agricultura lli és 
molt a,·ellçada i el clima Í'g'ualment allnnya, 
del frl'U exces~il1 de RÍ1s~ia i de la calor 
e);lrema de 1'llrJ1l¡.i.ria, :¡faw¡r('Íx la tlrnduc_ 
ció agrícola. 

El govern IXl'cocslovac ha ~igJlat acord~ 

comercial<; al1lh Alemanya, Angl¡lterrn., [¡{(_ 

lia i França. Des del punt tir vlstu bancari, 
Praga, {Iue per llarg le1'l1p5 estigue suoor~ 
dinada :I \'iena i a Budapest, a a~s("gurat 

la scva e11l('ra independència, 

EI poble txecoeslovac ha donat a l'hullla_ 
ni(at Joan Hu~s, (Jui polser hauria rC.1litzal 
la reforma religiosa sense destruir l'unitat 
de l'¡':sglésia; Komensky (Iui és 1::1 ¡;rimcr 
en data dels prvpagadors (te l'educació mo
derna; Xalcicky, altre reformador fundador 
dels Frares mora ves, Té d'altra p:lrt ks se_ 
ves glòl'il's nacionals: c1novchista, Jiraseck, 
l'historiador Balacky, el filòsof, Uasariyk 
i d·altrcs poctes o eS(:Tiptors; té també els 
seus artistes, els arquitl'ctes d'allre temps 
que hastiren 1e~ merJvelks de Praga, els 
pintors mooerns :\Ianes i Ales. els gran~ 

mÚsic.~ Sm<'lana i Dvorak, El movlmeru 
inte[.lcctual és molt intens l'n el nou Estat 
i l'emulació amb Ics cultnres veines, ale
manya i hongar('sa no fa sinó avivar-ne 
l'ardor, 

TXl'coc~lo\'àquia ha >sòlidamel1~ costitu'it 
el seu c:xèreit nacional que disposaria ell 
cas de guerra de 1.200,000 homes; ha sane
jat en ci posiblc les seves finances, ha 
equilibrat el seu preSSl1llO¡'( ordinari; sense 
duhte ci seu pres~upost exlraordin~ri és 
encar:l l'li dèficit de 2 mili01\5 ¡ mig de cora. 
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lles, però ci govern eSpera, per una política 

r¡goros<\ de comprensi6 de despeses i d'allg_ 

ment ¡j'cntradc., arribar en dos o tres 

anys a l'equilibri complert. 

Segolls ci senyor ),Iazel, si Europa ha 

d'ésser salvada, ho serà pel manteniment 

sòlid de la petita Emesa; PolOnia. Txeca

Esloni<jl1ia, Romania i Iugo-c.la\'ia; d'aei 

la im¡>ortilncia d'una Txeeo-Eslo\"àquia for_ 

ta motor cCllIral d'aquesta Entesa. 

N07'IOIABI. D'AOOIÓ OATALANA 

Totes les noves que ens arriben d'a
quella comarca coincideixen en consta
lar que hi ha un estat d'arborament en 
creixença. Els ripollesos, catalans de 
soca-rel, es senten joiosos de la defe
rència i hi corresponen amb el màxim 
de llur interès patriòtic. 

Aquest interès, naturnlment, es tra
duirà, el 3 setembre. en una concur
rència nombrosfsssima, la qual s'aug
menlarà encara per la que es va anun
ciant de molts nitres indrets de la nos
tra Pàtria. Per això s'ha desistit de 
celebrar els actes en locals tancats, 
fora que el temps hi obligui. 

Del program'a definitiu de l'''aplec'' 
que es farà públic per hI premsa dià
ria ens és grat avui poder-ne avançar 

les següents dades: 

HOMENATGE AL COMTE JOFHE 

Tractant-se d'una festa de catalani
tat essencial, i fent-se a Ripoll, per 
força s'havin de lligar amb el record 
del comte Jafre, fundadOr de la nostra 

Nació. 
Diem de seguida que els organit

zadors han trobat una bella manera 
de retre homenatge a aquesta alta fi
gura de la història nacional. Consis

tirà en una solemnial desfilada davant 
la tomba que guarda les seves relíquies 

temporals. 

UN ALBUM 

A la vegada i per a donar a l'acte 

un cabdal sentit de responsabilitat i 
d'eficàcia -- tant d'acord, altrament, 
amb els propòsits d'ACCIÓ CATALANA-, 

els concurrents, a la sortida, hauran de 
signar un àlbum, confeccionat a aquest 
objecte. 

La capçalera de l'àlbum diu: "Els 

sota-signats prometen fidelitat a la Te
rra catalana davant la tomba del com

te Jofre, fundador de la Nació". 1 el 
clou el colofó següent: "Aquesta so
lemne promesa de fidelitat a la Terra 

catalana, amb la immediata fermança 

de generosa actuació, fou signada en· 
tusiàsticament a Ripoll en la celebra

ció del Primer aplec d'Acció catalana, 
el 3 setembre 1922". 

Artfsticament. l'àlbum és notable. 
La capçalera, a vàries, tintes, té com a 
motiu la tomba del comte Jofre i com
pleta ci colofó un escut de Ripoll, en
tre les figures del mateix comte i de 
l'abat Oliva. ÉS obra d'En Josep Ribot. 
Les fulles de l'àlbum són d'exceHent 

paper de fil de la casa Guarro. 

UNA LAPIDA 

Encara l'homenatge al comte Jofre 
tindrà un complement, que consistirà 
en la col·locació d'una làpida a la plaça 

de Ja Constitució, amb el fi de perpe
tuar el record de la diada. 

Aquesta làpida, que havem pogut 
veure, és. de marbre amb una inscrip

ció, de relleu. en metall, en la qual 
es llegeix: 

" Al comte Jofre. 
qui a Ripoll fundà 
la Nació catalana. 

"Acció catalana", 3 setembre 1922" . 
El descobriment tindrà tota la so

lemnitat escaient. 
Acabat de descobrir-se la làpida, i 

a la tarda , hi haurà ballades de sarda

nes. 
La nostra dansa no podia mancar en 

una festa vessant de catalanitat, com 
ho sen\ 1"'Aplec de Ripoll". 

MJTlNG 

Havent dinat, tindrà lloc a la matei
xa plaça el míting d'" Acció catalana". 

Per ponderar-ne la importància, 
no ens cal més que repetir els noms 
dels oradors que hi prendran part: els 

senuyors Bofill i Matas, Rovira i Vir

gili, Martí Esteve, Vidal de Llobatera, 

Massot i Gassol. 
Hom comprèn que, tractant-se dels 

primers prestigis de l'oratòria nostra
da, hi hagi tant d'entusiasme per anar
los a escoltar, més que més trobant

nos, com ens trobem, en un perio.de 
àlgid de la història del nacionalisn;¡e. 

Com fi resultat pràctic i immediat; 

s'hi constituirà la primera delegació 

comarcal d'" A. C.". 

ALTRES ACTES 

Sabem que es preparen encara altres 
actes per completar la festa, podent
se donar com a segur que al vespre 
hi haurà una representació pe teatre 

català, a base d'obres de caràcter pa

triòtic. 

IN1! OBJJ1AOIO 

L~A. C. d.~E, ; l'tUf.to,,o,,t;n 

"""¡,,m's itt'u"; a 

Per l'AS50ciació catal~l]:t d'estudialls se'ns 

tramet pcr a ésser publicada aquesta nota 

interessant: 
"Algú haurà estrany¡¡,t que l'Associació 

catalana d'estudiants no hagi afe¡,:it Ta 

seva protesta a les que contilluament es 

dirigeixen al Govern d'Espanya l>fI seu 

atropell a l'autonomi.a ).1nivcrs.itària. E1 

llostre silenci té la seva justifiC'olció: estem 

segurs de la inutilitat de la protesta; no 

tenim cap esperança de què un ministre 

espanyol escolli les raons de la co~ectivi

tat catalana. 
El nostre únic' deure. després de la dis

posició del !enyor Montejo, és el de recor

dar a tothom, singularment als catedràtics 

que aspiren amb un suau colbooracionisme 

a ta catalanització evolutiva de la Univer

sitat de Barcelona, la nostra posició de 

sempre. C,1 que la Universitat sigui reOlO

guda per \111 ideal nacionalista: havem de 
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fer dels nostres centres d'ensenyament l.a. 

rOfual d'una cultura ben catalana. L'únic 

interès que per a nosaltres tenia ci decret 

d'En Silió derivava de ¡'avinentesa que ofe_ 

ria a la Universitat barcelonina d'agafar 

una fesomia pròpia, és a dir, de catalanit
zar-se intensament. 

Avui la disposici6 capriciosa d'un mi

nistre d'Instrucció ens tapa aquesta es

cletxa. Ni ells ha sOTI)rès ni ens ha indig
nat. Una vegada més haurem de fer una 

crida a lots els estudiants, a tots els ClItC
dtàtics, als catalans que glateixen per ulla 

cultura catalana, demanant llur esforç per 

a instaurar una Universitat nacional viva ¡ 

forta, oberta a tois els vents de ['esperit 

però fidel als ideals de la nostra raça. r cal

drà també dema" .. r l'esforç de tothom per 

cnderrocar d'una vegada aquesta Univer

sitat espanyola Que voluria ésser una fo rta_ 

lesa per a la dominació espiritual de Ca

talunya i no és sinó una resistència a l'acti_ 

vitat de les nostres joventuts intelHgents, 

.EI C'Qmifè ,1'.·lcci6 C,tt(tl(l,Utf, 

tie S,ulaUtè-"ic(I, 

Havem rebut el següent comunicat 

d'aquest comitè: 

Buenos Aires, a JI de juliol de 192'3, 

Senyor President ue la Conferència 
nacional catalana, 

Barcelona 

Fins fa poc hom creia Que la intervenció 

dels nostres capdavanters polilics en els 
afers a¡;tius del govern d'Espanya havia 

de cOllduir Catalunya al complet reconei

xement de la seva personalitat nacional. 

Amb aquella l.1.ctica s'ha obtingut, certa

mt'nt, quelcom en el cami de Ics reivilldi
cacions catalanes; però han eltat tan minses 

les eOl1ces;¡ions atorgades i són, de dia en 

dia, tan minvades, quI' més que avenlalges 

Iler l'as50limellt dels nostres ideals semblen 

escarnis a le~ inquietuds del nostre poble, 

Això ha motivat escisions a les rengle
res catalanistes, la qual subsistència i agreu_ 

jament 's deure patròt;c destorbar, bé per 

la evitació de noses ell Ja via amb tanta 

cd virilitat l'ml/resa, bé pu a no donar pas 
als enemics de la nostra terra i de [a nostra 
causa. 

El poble c:¡talà està convençut que els 

homes que malmenen l'Estat espanyol no 

Senten llurs daleu, que consideren despec

tivament en quantes d'oportunitats se'ls 
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presenten, i creu que mantenir·se en espee_ 

tativa, no fonamentada en cap promesa, de 

concessions temporals o parcials, ni és con

venient a Ja seva causa, ni s'ave amb [a 

seriositat del seu caràcter, ni és decorosa 
a la seva cultura ni a la seva dignitat, 

Perxò el eatalaniSlne ha caigut en UOll 

situació caòtica de la qual és indispensable 
sortir-ne, cOln cal als anhels del llostre 

¡)oble, I !lO SÓI1 pas impacièn.cies filles de 

jov~ntut adelerada Ics quc reclamcn una 

nova tàctica politica per a assolir la seva 
llibertat, silló el cansament en l'espera de 

la realització de promeses mai complides 
i l'esgotament de la seva padència davant 

la manera despectiva com els homes de 

l'Estat espanyol responen a Ja nostra acti

tud massa benèvola. 

Això prové, al nostre entendre, de què 
fins ara el Govern d'Es]lanya no s'ha trobat 

cara a cara amb Procuradors dels drets 

que Catalunya reclama, i de qui:! aquesta, 
propial11C1lt, no ha exterioritzat com cal 
les seves eJCigèncie~, 

El fet d'independitzar el seu electorat de 

la tutela del poder central; la circumstàn
cia de tenir cOllstituides les DiputaCIons en 

una ).{ancomunitat de íacultats verament 

administratives, mermades cada dia més; 
les manifestacions de les seves corporacions 
populars de volguer governar-se per sf 

mateixes i cl'u~ar en llurs actes el verb 

del poble que les elegi, no SÓn nlfs que 

exponents del volcr del nostre poble, sense 

cap altra mena de finalitat. 

Tots sabem que el nacionalisme catall'\ 
responent a una llei de natura, vol acon

seguir els instruments polítics que garan
teixen a Catalunya el desenrotUa 

ment de la seva nacionalitat pròpia; I)erò 
aquest voler, exposat diverses vegades per 

entitats, corporacions i personalitats iJ.l.us
tres, no ha tingut altre caire que l'ésser 

revelador de les aspiracions del nostre 

poble, f:s inrlis¡lcn~able i inajornab[t, doncs, 

que aquest voler es manifesti d'una faisó 

esplicita i concreta, l/er representants do
tats de la necessària autorilat. 

Universalment està establerta la manera 

de què un poble nomeni cI> SlUS portaveus 

així com el límit fius a on ¡¡odtn eSlendrc's 

els poders conferits. Els representantS ac
tuals del poble català, en demanar a l'elec
torat llurs sufragis, si en In plataformes 

llu rs han parlat de l'autonomia i de la 

lIibcració de Catalunya, mai, però, aquesta 

clàusula no ha estat COnsiderada part inte

grant constitutiva del mandat, Segurament 
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per això els representants de Catalunya, 
que íntimament han d'haver-se sentit man~ 

calS de poders per fer-ho, no han plantejat 

de guisa categòrica el plet català, reque

rint, de qui cal, el reconeixement de la 
llibertat de Catalunya, 

Aquest Comitè, encara que allunyat de la 
Pàtria per la immensitat de l'espai, sent, 

pregonament totes les seves inquidud5; es 

condol dels seus pesars, i es creu, per 
això, obligat a fer una crida qne, Iler tal 

com sortida d'aquestes lIullyanies, i apar

tada, per tant, dels coJ.legis electorats" es

pera scrà atesa pel patriotisme dels seus 
connacionals, 

Nosaltrts, els qui componem Ja Junta 

executiva d'aquest Comitè, considerenlt'1rri_ 
bada l'hora de constituir "la força ~ de què 

parlà l'iJ..lustre President de la ~fancomuni_ 

tat de Catalunya en comentar la convoca

tòria de la Confen~'ncia naciollal, o el "front 

unic de combat" la qual existència aquesta 

creu 11ecessària. Per aquest motiu els subs
crits, en nom prl'lpi, i segurs d'interpretar 

els sentirs de tots els catalans residents a 

l'Amèrica, en els ql1al~ cors es revolten 

àllsies d'independència i de llibertat per ta 

Pàtria, tramet un fervorós prec a tots els 
indrets de Catalunya 11mb el fi que arreu 
arreu, aquells que es senten moguts pels 

mateixos anhels i persegueixen crs ma

teixos ideals, afegcjxin llur clam al 

nostre, i, declarant que cousidcren indis

pensable i urgent la c0!lstitució d'UT> orga

nisme represelltatiu de la nació catalana, 

demanin a les entitats dire<::tores de Ics for_ 
ccs catalanes que en assemblea general i 

popular, cxpressamenl convocada, es nome

nin els seus representants; els lhdn els 

seus poders i els imposin la obligació de 
recabar d'Esl)anya, pels mitjalls que consi_ 

deraran més convenients i eficaços, d reco

neixement de'l .... plena autonomia Lle C<I
talunya, 

En espera de <¡uc l'entitat deIa vostra 

digna presidência es captindrà patriòtica

lllent de les cunsideracions que precedeixen, 
íruit d'un puríssim i desinteressat afany 

d'alliberació de [a Pàtria nOstrada, i la vos

tra bondadO$3 influència en la reaIit~ació 

dels propòsits ('xNsals, tenim la satisfacci6 
de sallldar-vo~ desitjant-vos llarga vid;t 
pel bé de Catalunya". 

Hi ha un segell quc diu: Cumitè tl'Aaió 
,ala/(ma d~ 11IwllO! llin'!. 

At ..... , t .. u .... JO.' n~.c lU.<>.~ 
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