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El primer dels tractats signnts a 
Versalles per les potències aliades i 
associades, el tractat conclòs, amb Ale
manya, ja conté, sobretot en l'art. 93, 
una menció indicant l'obligació de Po
lònia "de garantir els int~ress.os dels 
seus habitants e ls quals difereixen de 
la majoria de la població des del punt 
de vista de la raça, de la llengua i de 
la religió". Dels vint-i-un articles del 
tractat que fou signat el 28 juny 1919, 
d'una part, per les cinc gran.s potèn
cies i, d'altra part, per Polòma., dotze 
foren consagrats a la proteccIó dels 
drets de les minories en qUestió. 

El tractat de Saint Germain, conclòs 
tor~eguit amb Àustria el 10 setembre 
19[9 parla dels drets de les minories 
en els arts. 62 a 82, 228, 230 i 263 i 
preveu parells compromism, en ço que 
es refereix a lugo-Eslàvia, Txeco-Es
lovàquia i Romania, sobretot en els 
arts_ 5 1, 57 i 60. 

Els tractats amb els Estats de Serbo
Croa to-Eslavònia i de Txcco-Eslovà
quia, lligats directament amb el .de 
Saint-Germain i signats a la mateIxa 
data dcl 10 setembre, són els tractats 
consagrats, per exce~lència,_ a l.a pro
tecció dels drets de les mmorles. El 
tractat amb la Serbo-Croato-Esla\'ònia, 
comprèn setze articles, dels quals els 
onze primers tracten d'aquesta qües
tió - el t racta t txeco-eslovac hi consagra 
els' seus nou primers articles i el seu 
art. 14. 

El tractat conclòs amb Bulgnria el 
27 novembre a Neuilly-sur-Seine par
la de la protecció de les minories 
en els seus arts. 39, 40, 44, 46, 49 
a 57. L'art. 46 d'aquest tractat 
preveu especia lment respecte a Grè
cia els mateixos compromisos que els 
imposats a Polònia per l'art. 93 del 
Tractat de Versalles. 

En el tractat conclòs amb Romania 
a París, el 9 desembre 1919 i que no
més comprèn disset articles, dotze ar
ticles sÓn consagrats a la reglamenta
ció dels drets, de les minories. 

El tractat amb Hongria signat al 
Trianon el 4 juny 1920 tracta dels 
drets de les minories en e ls artS. 54 
a 66. 

El tractat conclòs amb Turquia a Se
vres el 10 agost 1920 reglamenta la 
protecció del" dret~ de les minories en 
els arts. 140 a 151 (p. IV). 

Fora algune~ excepcions, secundà
ries gairebé, els drets de les minories 
han estat reglamentats en tots els deu 
tractat':i de gui!<.a anàloga. I el tractat 
conclòs amb Polònia, el primer en da
ta, pot servir d'exemple tipic i àdhuc 
el més complet de la manera amb què 
aquests drets han estat definits i re
glamentats. 

POLONIA 

El>; arts. prinler i darrer del tractat 
amb Polònia, en ço que es refereix al 
dret de les minories, són consagrats a 
les qüestions de procediment. Establei
xen la naturalesa de les obligacions 
prescrites pel tractat i les conseqüèn
cies de llur violació. Les obligacions 
han rebut força de lleis fonamentals, 
i l/ur observació ha estat posada sota 
la vigilància de la Societat de les na
cions. No poden ésser tnodiRcades sen
se l'assentiment de la mlljoria dels 
membres de la Societat de les nacions. 
A cada litigi o connicle previnent de la 
no-observació o de la violació dels com_ 
promisos assumits, ha estat reconegut 
un caràcter de plet o conflicte inter
nacional. per sotmetre a la jurisdicció 
d'una inslilUci6 judiciària permanent. 
de conformitat amb els arts. 13 i 14 
del pacte de la Societat de les nacions. 
A cadascun dels nou membres del Con
sell de In Societat de les nacions, ha 
e~tat conferit el dret d'atreure l'aten
ció del Consell sobre tota violaciÓ d'a
quest o d'aquell dels compromisos 
contrets. 

L'art_ 2 enclou el compromís "de 
concedir a tots e ls habitants plena i 
entera protecció de llur vida i de llur 
llibertat sense distinció de naixement, 
de nacional itat, de llenguatge, de raça 
o de religió". Tots els ciutadans reben 
també el dret al lliure exercici públic 
o privat de llur conres.sió mentre i tant 
que aquesta pràctica serà compatible 
amb l'ordre públic i e ls bons costums. 

Els arts. 3 a 6 tracten del reconei
xement de la qualitat de "ressortis
sants" polonesos a favor d'individus o 
agrupaments que no hagin romput llur 
lligam amb ci territori reconegut com 
fi formant part de l'Estat polonès. 

De conformitat amb aquests articles, 
Polònia s'ha compromès a reconèixer 
com a tals, amb pIc dret i sense cap 
rormalitat, tots els individus que fi la 
data de posar-se en vigor el tractat, 
tingues~im llur domicili sobre el terri· 
tori reconegut com fi territori de l'Es
tat polonès, totes les persones nades 
de pares Que tinguessin llur domicili 
damunt territori de Polònia i, per úl
tim, tots els originaris de Polònia que 
no haguessin e~collit una altra naciona
litat. L'opció del marit comporta la de 
la dona, i l'opció dels pares determina 
la nacionalitat dels fills menors de di
vuit anys. 

Les categories dels ciutadans polo
nesos enumerats anteriorment, tenen 
el dret, en un termini d'un a dos anys, 
segons la categoria, de fer una decla
ració respecte a llur desig d'optar per 
una altra nacionalitat, 

La importància d'aquest article i, so
bretot, la se\'a redacció, ha estat demos
trada per la llei sobre l'adqui.!;ició de 
lI! nacionalitat polonesa, publicada per 
Polònia el 20 gencr 1920, deu dies 
després de l'entrada en vigor del trac
tat de Versalles. 

L'art. 7 preveu la igual lat de tots els 
"ressortiS!;ants" polonesos des del punt 
de vista de llurs drets civils i polítics, 
sense distinció de raça. de religió o de 
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llengua. Aquest article parla de la 
igualtat de drets en ço que es reFe
reix a l'admissió als càrrecs públics i 
funcions i honors o l'exercici de les di
rerenles professions o indústries. El 
mateix article estableix encara ¡'ús 
lliure per tota minoria de la seva prò
pia llengua, !'iigui en les relacions pri. 
vades, sigui en el comerç, a l'escola, a 
I. premsa i • les reunions públiques. 

L'art. 8 alorga a lE$ minories ètni· 
ques o lingüfstiques el dret de crear 
carregant·se amb le'l despeses, d'admi. 
nistrar i de dirigir escoles i altres es· 
tabliments d'educaciÓ, de beneficència, 
de confessió, aixf com institucions so
cials. 

Els arts. 9 i JO del tractat asseguren 
a IOt8 minoria una mica considerable 
de llengua diferent a la pelone!';., 
àdhuc quan _que!)l. serA obligatòria. 
la po~sibi1itat de fer donar als infants 
a les escoles primàries, l'ensenyament 
en la seva propia llengua . En particu
lar les comunitats jueve~ reben el dret 
de repartir, sota el control de l'Estat, 
les sumes arectades sobre els fons pú
blics, per a l'administració i organit
zació de llurs escoles_ El tractat pres
<-riu d'assegurar a les minorie~ una 
part equitativa dels fons dels pressu
po~tos de l'Estat, municipal o d'altres, 
destinats a educació, religió i benefi
e n ;1 

Per fi, ¡'art. 11 del mateix tractat 
està consagrat al dia obligatori de re
pòs setmanal. Protegeix els jueus con
tra la nec~sitat de violar el sabbat en 
previsió del perjudici que podria re
sultar per ells del fet que certs actes 
podrien perdre de llur vig?r legal !1 

conseqüència del retus dels jueus de 
comparèixer davant dels tribunal~ o 
de complir altres actes, un di~sabte. El 
tractat prescriu igualment a Polònia 
d'abl>tenir-se de fixar en dis~abte qual
sevulgues eleccions, sigui generals o 
sigui locals. 

ÀUSTRIA 

Un cert nombre d'articles del tractat 
conclòs amb Àustria a Saint-Germain 
són idèntiques, quant a l'esperit i a 
la lletra, als articles corresponents del 
tractat amb Polònia. Aid, els arts. 62, 
63, 65 a 69 del tractat austrlac repe
teixen gaireb~ rntegrament els articles 
l, 2, 6 i 9 del tractat polonès. Els art i-
63, 65 a 69 del tractat austrfac corres
ponen als darrers parAgraf .. dels arti
cles 3 i 4 del tractat polonès. L'arI. 81 
cont~ les mateixes dispoiicions que 
l'art. 5 del tractat amb Polònia, però 
sota una forma més vasta: aixf el dret 
d'opció per aquesta o aquella naciona
litat ~s previst, no solament en ço que 
es refereix als tractats conclo!'iOS o per 
concloure per les potènCies aliades i 
associades amb Alemanya, Hongria i 
À ustria, sinó en ço que es rdereix als 
tractats que les mateixes potències 
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hauran signat entre elles. Els terminis 
per a les opcions han estat reduïts. a 
un any i a sis mesos segons lA cate
goria dels oplanls, llur edat i llur indi
genat, 

El dret d'optar per una nacionalitat 
pre!:>enla dos. aspectes segons que es 
tracti d'adquirir la nacionalitat aus
tdaca o, per als altres súbdit:; au~tro
hongare!'ios, la nacionalitat dels Estat!'i, 
als quals han estat anexar!'i els terri
toris del vell Imperi austro-hongarès. 

L'art. 64 confereix el dret de nacio
nalitat auo;trfaca de ple dret i !'iense 
cap formalitat a tots aquells qui a la 
data de posar·se en vigor el tractat, es
taven inscrits a un dels municipis del 
territori austriac i no eren al mateix 
temps "ressortissants" d'un altre 
Estat. 

D'altra part, tola per:ona inscrita 
a un municipi ~jtuat damunt un dels 
territoris de la vella monarquia aus
tro-hongaresa, anexats a altres Estats, 
tenen el dret a la nacionalitat que els 
serA reconegut igualment sen~e cap 
formalitat. 

Tots els articles subsegl.ients esta
bleixen el mode d'adquisició de la na
cionalitat en ço que es refereix als tc
rritoris anexal!:> a Itàlia (art. 71 a 75), a 
lugo-Eslèvia i a Txeco-Eslovàquia 
(ariS. 76 a 77) i als territoris plebi!'ici
taris (art. 79). 

Per fi, la multiplicitat de les races 
en la vella monarquia dualiFta ha de
terminat la redacció de l'art. 80, en 
virtut del qual tot individu inscrit a 
un dels municipis d'Austria-Hongria, 
però pertanyent a una altra raça o 
llengua que les de la majoria de la po
blació local. pot en els sis mesos a 
partir de l'entrada en vigor del trac
tat, optar per la nacionalitat auslrla
ca, italiana, polonesa, romanesa, iugo
eslava o txecoeslovaca segons la raça o 
la llengua que dominen a un o altre 
d'aquests. paï!'iOs. 

/UGO-ESLAVIA 

El tractat conc1bs amb l'Estat ser
bi-eroata-esloveni, 6s una repetició li
teral del conclbs amb Polònia amb 
aqueste!'i Ir~ variacions. 

La diferència fonamental consisteix 
en no contenir disposicions especialS 
per als jueu!:>. En canvi, l'art. 10 del 
tractat !'ierbi-croata-esloveni, s'ocupa 
especialment del dret dels musulmans. 
Protegeix llur dret familiar consuetu
dinari, a~segura la designació del 
Reiss-UI-lIlem, protegeix llurs establi
ments religiosos o de beneficència, 
l1ul'$ vakufl', mesquides i cementiris. 

La ~egona diferència con~isteix en 
què mentre el tractat amb Polònia par
la de persones domiciliades damunt el 
territori polonès com tenint dret a la 
nacionalitat polonesa (art. 3 i 4), el 
tractat amb Serbo-Croato-Eslavònia 
admet el domicili o l'indigenat (per-

58 

tinenza, Hejmatsrecht) com a condició 
d'adquisició de nacionalitat. 

Per fi. la darrera diferència consis
teix en què la part equitativa dels fons 
públics afectats a l'ensenyament en la 
llengua de les minories és aplicable 
no pas a tot el territori, formant l'Es
tat serbi-croata-esloveni actual, ans 
únicament als territoris que han estat 
aixecats a l'Estat serbi, o a l'Estat 
dels Serbis, Croales i Esloveni:> des
pr6 de l'I gener 1913 (ari. 2). 

TXECO-ESLOVAQUIA 

El tractat amb Txeco-E~lovàquia 6s 
~ota tots els aspectes idèntic al con
clòs amb lugo-Eslàvia, llevat que no 
conté disposicions protegint especial
ment els intere"'sos dels musulmans; 
per contra, conté (art. 10 a 13) dispo
sicions referides a les condicions es
pecials de l'Estat txeco-eslovac com
pOst no tan ~ols de la Bohèmia i de 
l'Eslovàquia sinó també del territori 
dels Rutenis. 

En ço que es refereix a aquest da
rrer, el tractat prescriu per a ell "la 
més àmplia autonomia, compatible 
amb l'unitat de l'Estat txeco-eslovac". 
A aquest fi els rutenis cstan autoritzats 
per tenir una Dieta pròpia, dotada de 
poders legislatius en ço que afecta a 
la llengua, a la instrucció i a la reli
gió ai:.:icom a l'administració local; un 
govern responsable davant la Dieta 
serà nomenat pel govern de l'Estllt, 
etc, Txeco-E~lovàquia garanteix a 
Aquest territori una reprc!l,C;ntació 
equitativa al pArlament de l'Estat, els 
diputAtS rutenis, perb no hi tindran el 
dret de VOt en les qüestions afectades 
de la competència de la Diela rutènia. 

Un altre tret que distingeix el trac
tal txeco-eslovac dels tractats serbi
croata-esloveni, austrfac i polonès, és 
que aquests darrers nom6 r('coneixcr! 
el dret de les minories poc con .. idera 
bles de fer donar l'en!ienyament en 
llur llengua que a les escoles primA
ries, ~iSent aixf que el tractat txeco
e!'ilovac, més liberal, no conté aquesta 
restricció. 

Les minories nacionals a Txeco-Es
lovàquia tenen, doncs, els mateixos 
drets que la majoria; !'iobretot en els 
subsidis de l'Estilt al .. e:.;labliments es
colars, caritatius o religiosos, els ha 
de fer una part proporcional a llur 
importltncia numèrica. Tota minoria 
lingürstica des d'un 20 (, té el dret 
d'usar de la seva llengua en totes les 
seves relacions amb les autoritats pú
bliques, les qual!' els han de respondre 
en aquesta llengua; tota minorin "im
porlant" té dret a què la seva llengua 
sigui ensenyada als seus fills a les es
cole!'> públiques. 

El territori de la Rússia subcarpà
tica, co¡'¡ocada uels, tractat!'! en una con
dició especial, gaudeix d'una autono
mia extremadament estesa. El poder 
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executiu hi és exercit sota l'autoritat 
del president de la República per un 
gobernador nomenat per aquest i res
ponsable davant l'Assemblea regional. 
Aquesta és sobirana en matèria interna 
(qüestió de llengües, instrucció públi
ca, cultes, administració local) i els 
funcionaris del país s6n, en el possi
ble, !llis de la comarca. Els diputats i 
senadors que el territori tramet al Par
lament de Praga nom6: voten en els 
afers comuns, és a dir, en aquells que 
no són de la pertanyença de l'A~sem
blea regional. Aquesta situació és sem
blant a la d'un Estat membre d'una 
Confederació com els Estats Units o 
Suïssa: hi manca però el principi de la 
Sobirania que pertany a la República 
txeca-eslovaca. 

BULGARIA 

Els articles que garanteixen els 
drets de les minories en el tractat amb 
Bulgària fan referència fi les matei
xes qüestions i estant redactats de la 
mateixa manera que els, articles anà
le~s del tractat conclòs amb Austria. 

Els art. 49, 55 i 57 del tractat búl
gar, reediten literalment els art. 62 a 
69 del tractat austríac. L'art. 56 del 
tractat búlgar que enclou el compro
mís de no aixecar obstacles davant 
aquells qui voldran optar per la nl'cio
nalitat búlgara és exposat de guisa més 
semblant a la redacció de l'art. 5 del 
tractat polonès que a Ja de l'art. 81, de 
tenor anàleg, del tractat austríac. 

Els art. 39 i 40, d'un costat, i els 
art. 44 i 45, de l'altre, del tractat amb 
Bulgària, preveuen l'opció per la na
cionalitat iugo-eslava o he~lènica exer
cida pels "ressortissants" de Bulgària. 
Aqueixos, establerts en aquest pals 
posterionnent a l'I gener 1913 només 
poden adquirir la nacionalitat heHèni
ca Que amb l'autorització dels poders 
públics. Els que estan establerts en te
rritoris de lugo-Eslàvia o de Grècia i 
de més de 18 anys d'edat tindran el 
dret d'optar per llur nacionalitat pri_ 
mitiva no pas durant una anyada, així 
com preveu el tractat amb Austria. ans 
durant dos anys, com en el tractat po
lonès. Pel reste. el mode d'opció és el 
mateix que el fixat per l'art. 78 del 
tractat austríac i l'art. 3 del tractat 
polonès. 

El paràgraf final de l'art. 40 dÓna 
als serbis, als croates.· i als eslovenis, 
"rcssortissan ls " búlgars i trobant-se a 
l'estranger. el dret d'optar, durant el 
mateix termini de dos anys, per la na
cionalitat serbo-croata-eslovena, sinó 
hi ha interdicció de les lleis estrange
res i si no han adquirit una altra nn
cionalitat. 

Per fi, l'art 46 preveu. en relació a 
Grècia, ço que els art. 57 fi 60 del 
tractat amb Austria estableixen en re
lació a Txeco-Eslovàquia i a Romania, 
això és, que Grècia es compromet a 

acceptar, incorporant-les en un trac
tat amb les potències aliades i associa
des, les disposicions que aquestes po
tències judicaran necessàries per a 
protegir. fi Grècia, els interessos de 
les poblacions quc difereixen per la 
raç'a, per la llengua o la religió, de 
la població predominant. 

ROMANIA 

El tractat conclòs, després de llar
gues dilacions i regateigs amb Roma
nia, que s'obMinava a no acceptar-lo, 
és en molts de punts semblant al s ig
nat amb Polònia. 

Naturalment, lla on el tractat polo
nès parla de "ressortissants" austríacs, 
hongaresos i russos, el tractat romanès 
només esmenta els austríacs i hongare
sos. I si omet els art. 10 i 11 consagrat 
als d,ets dels jueus a escollir el sab
bat, en canvi n'enclou un reconeixe
xent-los drets civils. 

Per fi, un dret distintiu i concret 
del tractat amb Romania consisteix en 
¡'atorp'ament d'una autonomia escolar 
i religiosa local als municipis saxons 
i txecs, a Transilvània, autonomia que 
és exercida sota el control de l'Estat 
romanès. 

HONGRIA 

El tractat de pau amb Hongria sig
nat el 4 juny. al Trianon, repeteix .tex
tualment els articles del tractat amb 
Austria referent a la protecciÓ de les 
minories. 

Els paràgrafs 54 a 6G del tractat amb 
Hongria SÓn idèntics als paràgrafs 62 
a 69 del tractat austrfac. llevat una 
lleugera diferència de redacció. Men
tre QU~ "el dret igual de les minories 
a crear, dirigir i controlar a despesa 
seva institucions caritatives, religioses 
o socials, escoles o altres establiments 
d'educació" forma article apart en els 
tractats austríac i polonès (art. 67 en 
el tractnt austríac i art. 8 en el tractat 
polonès), aQuest dret és incorporat en 
el mateix article 58 del tractat honga
rès que tracta en general la qüestió 
dels drets cívics i polítics per a tots els 
"ressortissants" hongaresos sense dis
tinció de raça. de llengua o de religió. 

Hom troba la mateixa semblança en 
els altres articles que tracten del pro
blema de les nacionalitats. Així l'art. 
61 del tractat hongarès és idèntic a 
l'art. 70 del tractat austríac: l'art. 62, 
als art. 76 i 77 austríacs; el 63 hon~a
rès a l'art. 78 austríac. els art. 64-65-
66 hongaresos SÓn idèntics als parà
grafs 80-81-82 austrlacs. 

TURQUIA 

La reglamentació dels drets de les 
minories en el tractat amb Turquia 
enclou trets particulars relatius als 
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tractats analitzats abans. En erecte, 
deixa obertes tota una quantitat de 
qüestions referents a la situació de I~ 
minories a Turquia, remetent fi l'es
devenidor Ja cura de determinar les 
normes necessàries a la garantia, per 
Turquia dels compromisos contrets. 
L'art. 151 que tracta de la protecció 
de les minories, estableix que "les 
principals potències aliades, després 
d'examen en comú amb el Consell de 
la Societat de les nacions, determina
ran quines mides sÓn necessàries per 
a garantir l'execució de les disposi
cions de la present part. El Govern 
otomà declara des d'ara que accepta 
totes les decisions que seran preses so
bre aquest assumpte." 

La malfiança respecte el govern oto
mà, que ha determinat la fretura d'in
troduir a la reglamentació dels drets 
de les minories a Turquia tals disposi
cions, de les quals no se'n troben de 
semblants en cap més tractat anàleg. 
s'ha manifestat àdhuc en llur redacció. 

En la part garantint els drets de les 
minories a Turquia no hi ha un sol 
article cons'agrat a la qüestió de l'ad
quisició o pèrdua de Ja nacionalitat, 
qüestió de la qual els redactors dels 
altres tractats han posat tota llur aten
ció. 

En els mateixos termes que els usats 
en aquests, altres tractats, hom imposa 
a Turquia l'obligació de reconèixer les 
estipulacions garantint els drets de les 
minories eom a lleis fonamentals, de 
manera que "cap llei ni cap reglament 
civil o militar, cap iradé imperial ni 
cap acció oficial no hi estiguin en con
tradicció o en opos.ició (art. 140)." En
tre aquestes estipulacions, citem la que 
obliga Turquia li concedir a tots els 
seus habitants sense distinció de nai
xença, de nació, de llengua , de raça o 
de religió, plena i entera protecció de 
llur vida i de llur llibertat, aixicom el 
dret de lliure exercici, tan públic com 
privat, de tota fe, religió o creença (art. 
141.). Esmentem també l'obligació de 
reconèixer tots els "ressortissants" oto_ 
mans davant la llei i de concedir-los un 
~audiment igual dels drets civils i polí
tics, sobretot per R l'admissió als càr
recs públics, funcions o honors, o l'e
xercici de les diferents professions i 
indústries, aixicom l'ús, lliure d'una 
llengua qualsevulla, sigui en les rela
cions privades o de comerç, sigui en 
matèria de religió. de premsa o de 
publicaciÓ de tota naturalesa, sigui en 
les reunions públiques (art. 145). Tur
quia està també obligada d'ator~ar a 
les minories ètniQues un dret igual al 
de tots els altres "ressortissants " turcs 
"a crear. dirigir i controlar a despesa 
seva. independentment i sense cap in
gerència de les autoritats otomanes, 
totes les institucions caritatives, re1i
giores o socials, totes les escoles pri
màries, secundàries o d'instrucció su
perior, i tots els altres establiments 
escolars (art. 147)". 
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El govern otomà es compromet a 
reconèixer i a respectar l'autonomia 
eclesiàstica i escolar de tota minoria 
ètnica a Turquia. 

Un dret caracterlstic i particular del 
tractat amb Turquia és unR estipula
ció especial que l'obliga a presentar a 
le5; Potències aliades, en un termini de 
dos anys de!!prés d'haver-se posat en 
vigor el present tractat. un projecte 
d'organització del sistema electoral, 
basat sobre el principi de la represen
tació proporcional de les minories ètni
ques, 

Igual com en els altres tractats, el 
conclòs en Turquia estableix en favor 
de les minories ètniques, de llengua o 
de religió, pertot on n'hi ha en propor
ciÓ considerable, el dl'et sobre una part 
"equitativa" en el benefici i l'afectació 
de !<ume~ que pOdrien ésser atribuïdes 
sobre els fons públics pel pressupost 
de l'Estat, el!'· pressupostos municipals 
o altres, destinnts a educació o benefi
cència (urt, 148). 

Els altres articles d'aquesta part del 
traltat hAn e~tat inspirats. enterament 
per le~ condicions particulars en què 
s'havin desenrotllat la vida política a 
Turquin en el pre·guerra i pels esde
veniments que s'hi havien produït du
rant la guerra. 

RESUM 

Els actes de 1919-20 protegeixen, 
com a drets de minories els següents: 

I. J~ualtat política i civil, indepen
dentment de la religió, de la nacionali
tat i rle la llengua. 

2. Dret de nacionalitat: estatut pro
visional, adqlli~ició d'una nova nacio
nalitat i conservació de la vella. 

3. Dret d'emplear la seva pròpia 
lIenf!ua a les e~eoles, a les relacions 
privade~, en el comerç, a In premsa, a 
les reunions públiques. 

4. Llibertat de confessió i dret d'es· 
collir el dia de repòs. 

5. Autonomia en matèria de religió, 
d'ensenyament, d'obres caritatives o 
socials. 

6. Dret de cobrir el pressupost so
bre els fons públics. 

La majoria d'aquests articles tenen 
caràcter de declaracions i no està re
dactada d'una manera prou clara. Tal 
part contractant devegades només ex
pressa que el !'eu consentiment a "no 
posar cap entrebanc a l'exercici del 
dret d'opció" per les minories, o es li· 
mita A declArar "la seva intenció d'abs
tenir·se de prescriure o d'autoritzar" 
mides que puguin perjudicar els inte
re!i'SOS de les majories, o bé consenten 
només "a donar facilitats raonables" a 
les diferents minories per a l'ús de 
llur pròpia llengua (Cr. per exemple, 
l'art. 5 en diversos tr!letats, l'art. 7 en 
els tractats amb l'Estat "erbi-croata-es_ 
loveni o Txeca-Eslovàquia. l'art. 12 del 
tractat amb Polònia, etc.) Sota aquest 
aspecte, la redacció recordn molt la 

redacció del famós paràgraf 1 g. de la 
llei fonamental austríaca de 1867 sobre 
els drets dels ciutadans. 

Els tractats preveuen una "pari equi. 
tativa" en el benefici i l'afectació de 
sumes que podrien ésser atribuïdes a 
les minories sobre els fons públics. Pe· 
rò hauria estat mé!' just el dir "una part 
proporcional ,. d'aquests fons, determi· 
nada per la relació de la xifra de la 
minoria respectiva a la xifra global de 
la població. Els decrets no diuen res 
del principi dit d'organització, això és, 
el principi de reunió dels membres d'u
na minoria en una unitat dotada d'un 
poder coercitiu, d'un dret d'imposició 
dels: seus membres i de percepció de 
taxes imposades. Els tractats callen el 
mode d'establiments de cadastres na
ciormls o lingliístics, In rnnnera de sor· 
tir d'una minoria ¡ d'entrar a una altra 
minoria; el sistema de sancions en elis 
de violació dels dret,; establerts; en fi, 
r~ de ço Que Jellinek en digué "dret 
internacional a l'interior d'un Estat". 

Cal reconèixer però que la regla
mentació d'aquests dret!; de les mino
ries, sobretot en llur contingut, és sa
tisfactori. En canvi no s'esdevé aixf en 
ço que es refereix al mode de protec
ci6 dels mflteixos drets. 

Els tractats preveuen la incorpora. 
ció dels eompromi<:os respecte les mi
nories en les lleis fonamentals dels 
Estats interessats. L'observació dels 
eompromi~os contrets ha e~tat po"ada 
sota la vigilància dels orgues de la So
cietnt de les nacionl'!, això és, de la Cort 
permanent de justfcia, quan aquesta 
serà in~l!lurada, i el seu consell exis
tent. Aquest CQnsell és de moment el 
principal i i'ldhllc l'únic protector del 
dret de les minories. Només els seus 
membres tenen el dret d'assenyalar 

l'atenció del Consell tota infracció o pe
rill d'infracció a l'una qualsevol de 
les parts del tractat. Només el Consell 
pot procedir de tal guisa i donar Ics 
instruccions que semblaran apropiades 
i eficaces en aquella circumstància. És 
només amb l'assentiment de la majoria 
del Con~ell que poden ésser modifica
de,s le.s estipulacions dels drets de les 
mlDorzes. 

En aquest Conse11 compost de nou 
membres, la majoria dels càrrecs és re· 
servada a les cinc grans pòt~ncies. 
Estats Units d'Amèrica, l'Imperi Brità
nic, França, Itàlia i el Japó tenc cadns
cun pràcticament un dret de veto abso
lut. 

Després de la ratificació i entrada 
en vigor dels tractats no ha pas trans
corregut molt de temps¡. Amb tot, els 
fets han pogut revelar 11mb evídència, 
sobretot a Polònia, a Romania, en part 
a Àustria i a l'Estllt serbi·croata-eslove_ 
ni, tota la insuficiència, tota In ines· 
tabilitat i tot el caràcter dels mètodes 
pels quals els redactors dels tractats 
creien assegurar la realitzaci6 dels 
drets de les, minories. 

Un dels principals inspiradors dels 
tractats de 1919-20,Georges Clémen
eeau, a la sessió de la Cambra del 26 
setembre 1919, en Què ell defensava 
la ~eva obra, remarcà molt justament 
que "els tractats no són pas com actes 
d'homes de llei: el tractnt només valdrà 
Que per la manera que esteu dicidit a 
fer-lo viure". A"uells però qui havien 
~ignat els traetnts i convencions reia· 
tius a la protecció dels drets de les mi
nories eren, en la majoria dels casos, 
molt lluny de la intenció de fer· los viu
re. E.-.taven ordinàriament penetrats 
d'intencions opo.-.·ades i no les amaga
ven. 

e o HT EN T A R J S 

SÓn tantes que gairebé desdirfem 
d'enumerar-les. Però si la catalAnitza· 
ció ràpida de la nostra gent ha d'ésser 
un fet, si el nacionali:>me activista ha 
d'esdevenir sense tardar una realitat 
que ha de comprometre en la. seva 
campanya tots els cors ardents i totes 
les voluntats pre~,tes, no serà pas inuti! 
de dir-ne i de redir-ne les més compro· 
metedores. 

Passen els dies i les anyades ¡ aques
tes "minúcies" tl'aven com si fossin ca
denes llordes. Car' cada "minucin" n'és 
ulla argolla i totes plegades formen 
una de les cadenes amb què l1osallre$ 
mateixos limitem la llibertat de la Pà
tria. És una "minúcia" essencial el rè· 
tol, la tarja de visita, el llibre i el diari. 

Però és aquesta "minúcia" la que des
figura la faç del no.-.tre país. I::s una 
"minúcia" que el rètol d'una botiga 
propietat d'un si·dient nacionalista no 
sigui en català. Però és essencial que 
l'organització, que l'entitat patriòtica a 
la oual segurament pertany, l'advertei· 
xi de bones a bones primer I seriosa
ment i enèrgicament després, de la ne
cessitat de modificar aquell rètol, adap. 
tant·lo a la seva pretesa manera de 
sentir. 

És ulla "minúcia" que una tarja. sigui 
redactada en espanyol; é~~, però, essen
cial que el patriota que la rebi Ta re
torni polidament i en reclami una altra 
de més entenedora. 

És una "minúcia" oue el nostre pl'e· 
tès correligionari llegeixi "casualmen!" 
~empre que el trobem el mrtteix diari 

• 



independiente, infecte. ÉS, però, éssen
cin.t d'emprendre't corntjosn.mcnt i de 
bescHntar-lo cas de reincidir. 

És una "minucia" un anunci gros o 
petit, fet publicar pel cn.talnni<¡ta vdlcï· 
tós fi aquest o aquell diari desafecte a 
la Pàtria; és essencial registrar el fet 
i denunciar-lo a qui caldrà. 

~s una "minucia" unn. esquela mor
tuòrin tramesa a un d'aquests diaris; 
és essencial, tot condolent-nos de la 
dolorosa pèrdua que signifiqui, de re· 
comanar una no reincidència. 

Cnr, vegeu si és prou, que nosaltres 
estem convençuts que tes mils i mi ls 
de pessetes., que certs pretesos catalans 

i ma[aurndn.ment són Illolts ,que sc 
subscriuen, compren o s'anuncien als 
diaris que al~udim, de$til1fldes a sub
venir subscripcions o anunci~ de dia
ris catalans, occirien el diari enemic i 
revifarien i donarien naixença a nous 
diaris catalans. Als països on els ciu
tadans tenen una veritable consciència 
nacional, et diner atorgat directament 
o indirecta a un orgue "subversiu" (i 
subversius són els diaris no afectes. n. 
la causa nacional de Catalunya), és 
considerada una subvenció criminal. 
No podríem establir nosaltres sancions 
contra els nostres compatriotes per 
qir-ho ai d, "abjecte~"? ... 

Altres "minucies" pot hom retreure 
que és essencial combatre avui mateix. 
Per exemple: hi ha entitats benemè
rites que trameten gasetilles informa
tives a la premsa enemiga. És més: les 
trameten en la llengua en què aquella 
premsa és redactada. No és recent el 
cas d'haver-se rebut a un diari que su!'t 
en català, una "suplicada" d'una 110abi. 
lIssima entitat "pro lingua nostra", re
dactada en parla d'altri? No ho creu
rfem si no ho haguéssim vist. 
No en fem un retret: és una 
rutina, però no pot continuar. L'en
titat cultural, professional, peda
gògica o recreativa, informades d'espe
rit nacionalista, no han d'enriquir la 
informació dels diaris adversos al ca
catalanisme i menys en llengua emmat_ 
llevada r 

••• 
Altres "minucies": si le~ fulles del 

cens s'omplen en català, les cèdules, a 
Barcelona. vénen en la nostra llengua 
redactades. En canvi, sabem qui, dient
se patriota, no ho ha permès. 

Si en abonar-S¡e a Telèfons es dóna 
el nom en català, en català és registrat 
al llistí. Si tots els abonats nacionalis
tes- a centenars de centenars-cures_ 
sin d'aquest detall, el llisti de 
telèfons de Barcelona sortiria gairebé 
tot en català. 

Que davant d'aquest fet desdirien 
d'admetre-ho? !t'iIlor que millor. No 
és hora de començar de posar a bon 
lloc In nostra dignitat? 

BARCELONA, 21 SETEMBRE 1922 

El patriota català observador troba
ra en molts dels fets que diàriament 
s'esdevenen, lliçons aprofitables per a 
la seva actuació futura. I si és bon na
cionalista mai no es desentendrà d'a
questes lliçons, prenent-ne, al contrari, 
llur ensenyament subtil. 

Un d'aquel>ts fets a què a].]udim és el 
paS"sat campionat de rem d'Europa, ce
lebrat en aigues barcelonines. 

Hom sap que guanyaren els primers 
llocs aquells equips- que descelaren un 
estil millor i una cohesió més perfecta. 
Aquesta victòriA fou el resultat d'un 
constant entrenament. Duien a la vega
da, un bon timoner i eren obedients a 
la seva veu. 

El canot de la Pàtria no anirà bé ni 
arribarà a la fi del trajecte, mentre la 
seva tripulació els riacionalistes no 
capeixi la importància de la pos~;cssió 
d'aquestes qualitats. Els remers de la 
regata per la llibertat, han de bogar 
amb un estil correcte; res d'arratixa
ments. escarafn.1!osos, ni d'intennitèn
cia ineficaces; tothora [a pulcritud de 
la forma i la noblesa de l'atac han de 
palesar la serenitat de l'esperit. Això, 
a la vegada, farà l'esforç menys fadi
gós i, de consegUent, la lluita més cons_ 
tant. 

Cal, després, que anem tots a la una. 
Bogant els uns a la dreta i els altres a 
l'esquerra, s'ha de produir l'atac cohe
rent i s'ha d'obeir la veu del timoner. 

I qui direm que és el nostre timoner? 
És la nostra ànima catalana que en~ 
dóna abastament fort les ordres i ens 
as~,enyala prou clarament la ruta. No 
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hi ha pas bruixot a més segura que la de 
In. possessió de la idea de Pàtria. 

Fins ad la comparança és gairebé 
perfecta. Hi ha però una altra circums
tància que cal considerar i que com
pleta aqu~tes observacions. 

Si per a triomfar un equip marítim 
necessita totes aquestes virtuts, com 
no les haurà de posseir també la tri
pulació nacionalista, que en lloc de tro
bar la mar calmada i neta d'obstacles 
topa adés i ara amb esculls que li bar_ 
ren el pas i ha de lluitar encara amb 
les ires de la mar tumultuosa? 

En aquest cas, afegiríem que encara 
cal una altra virtut: la del seny. No pas 
el seny que ofegà els sentiment; ans 
el que equilibra les nostres facultats 
i que permet distingir clarament quins 
obstacles cal embestir de ferm i quins 
altres cal anar vorejant, car un atac 
foll pot provocar l'esfondrament del 
vaixell. 

Comencem doncs a practicar l'entre
nament precís. per tal que l'hora de la 
regata no ens tnlbés desprevinguts. 

És clar que fóra més engrescador 
arribar a la fi a correcuita i d'un 
batzac violent. No ens fem però iJ.lu
~ions; no podem anar els catalans amb 
canot automòbil perquè encara no te
nim prou benzina. 

Mentrestant, no lamentem que la ve
locitat no correspongui al nostre afany. 
Si el timoner. l'ànima catalana, men.! 
la nau amb els ulls fits a l'hOritzó de 
la llibertat que s'apropa, els remers na
cionalistes en posició inversa, podem 
constatar amb goig que anem deixant 
darrera nostre un rò~sec lluminós, camf 
badat per on les naus que ens seguiran 
envaïdes pels soldats de la Pàtria. llis. 
caran ràpides com un projectil. 

N OTICIARI D'ACCCO CATALANA 

Tal com dèiem en el nostre número 
passat, aquesta organització naciona
lis~a fou soJ.licitada de diversos indrets 
de la Pàtria per a cooperar a l'home
natge nacional als herois del 1714 i a 
llur cabdill-símbol En Raiel Casanova. 
Per Ja simultaneïtat dels actes algunes 
d'elles no pogueren ésser atesos ben n 
desgrat nostre. Tot amb tot, el 10 se
tembre, a Sant Boi (Mass6 i LIorens), a 
Sitges (Marti Esteve i Mass6 i Llo
l'elis). a Montblanch (Ventura Gassol i 
Lluis jover), a Berga (L. Nicolau d'OI
wer i josep Maria de Sagarra), a Rubí 
(j. V. Foix i L/Ilis Massot) a Mo
yà (J. V. Foix), Vilafranca (Mass6 i 
Llorens i Leandre Cervera), a Reus 
(josep Maria de Sagarra) i el 17 a 

Olot (J. M. de Sagarra i T. Carcés) , 
Arenys de Mar (L. Massot, L. Jover i 
Massó i Llorens), Arenys de Munt 
(L. Massot, L. Jover i .Mass6 
L/arens). i a Terrassa (Ventura 
Cassal), ACCIó CATALANA, representada 
dignament pels oradors esmentats ha 
propagat el seu ideari entre les acla
macions i els vlctors dels patriotes que 
n'han sabut capir l'encalç i la trascen
dència. 

COII.stifuc Ïfí tle Iu, milltJl';'f 
tl' .. lcc ;6 Clftnl,,,,,,,, 

" Itt .J'Ittll COlllffuifut 

A la dissetena Assemf)lea de la 
Mancomunitat de Catalunya, ran del 
debat polític que s'hi desenrotllà amb 
la intervenció cabdal del nostre com-
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pany 1'¡Huslre conseller En Jaume Bo
fill, la minoria adicte a la nostra orga
nització restà integrada pels senyors 
Bofill (Conseller de la Mancomunitat), 
Abadal, Vidal de Llobatera, Bassols, 
Pla, Mass6 I Llorens, Picart, Roger i 
Geli. 

Ltf ~·Qufe. I 'i! 'I(· ;(f. 

(l'_Ell 110";ro 

L'a hores d'ara ramo~a conferència 
que el nostre company N'Antoni 
Rovira i Virgili desenrotllà a l 'Ale
neu Barcelonès, la nil del 14 de se
tembre, havia d'bser publicada sc
gons el text taouigràfic, en aquestes 
planes. Per a la sella millor difusió 
però, s'ha editat en una plaqueltc que 
es repartirà als inscrits a ACCIÓ CATA

LANA, gratuïtament i e!l. posarà a la 
venda al preu mòdic de 0'25 cèntims. 

Acf('~ pt'I' (/i'UU(' ''fl(' 

ACCIÓ CATALANA in tervindrà diumen_ 
ge, 24, als aCles patriòtics que es 
desenrolilaran a Tàrrega i a Agramunt. 
La representaran en e l primer, el"! se
nyors Lluís Jover, AJ. Massó i Lloren.s 
¡ Martí Este~'e; i en el segon, el se
nyor Marti Esteve. 

1lEVISTA DE LA 

PREJJ.lSA 

L" fI"e,.,.u 

";NJU' 11 Q-,' ; 1""" Ut, 

És unànime la prem"!a cata lana a 
considerar la guerra que sostenen es
panyols i rifenys en territori d'aquests 
darrers, sota un punt de vista estric
tament nacional. Nacionali"!tes conser
vadors i nacionalistes radica ls coinci
deixen en ll urs apreciacions sobre 
aquesta guerra, en la qual, un terç, 
Catalunya, paga a un i altre i sense te
nir-hi res (Jue veure, tribu t de sang i 
de dmer. 

La NOI/a Conca, de Montblanch (26 
ago5t), ~ refereix a la carència de 
sent it colon itzador d'Espanya. Avui 
com ahir -diu el Marroc és enemic 
d'Espanya. I quin impuls rep aquell 
d'aquesta nació? 

(;:s d ~ahrt' (¡Ut hi I.orla E pauya. 1\0 ulla 
culturòl. un l'IIm! IM, un óun<!r d,' pacifica
ció i de progre:~. 

Cn d"lal1 'IUt' ~imhulitza a'llI t ~ l'crit 
~~Ilan)'ul d~ dominació per la imll<)sjció gu~_ 

-r=_-.:.:ACCIÒ CATALANA 

rr~ra, Il('r la força del abr~, ci !roLem en 
un fct finJ de caràcur religi6s. 

Quan a !\a(\or, de pré:s d~ la delf~ta de 
l'al1y l¡a~,at, ('S volflOé reconstruir l'e~glf' 

sia, ab t~\"u)yols ~c'b acudi d·oferir·hi una 
imatge de unt Jaume, patró d'E51,any;l; 
d"n;¡nt gr;¡n rd>(,ml>ori a a'lu~st al'l~, fins 
fcnt ~ul>«ril'd(ln •. Donc:s aquesla imatg~, 

sah<-u com il~ r.. Iol un ~¡mbol: r~ru~nta 
d SiLllt Jallmr lradicional amh una r te"'a 
dt' morus als pt"ut del ,('U cavall i amh el 
ahr~ I:nlaire, nlln qui va a mata-dqt'OlIa. 

Ai:'Ci¡ ~s dur-hi e~prril d~ com~nctraeió, 
de pòlU, d'amor? 

Ai:'Cú és Conlin\l:lr la hi~toria d'aquesta 
E5j)anya quixo\('s('a que, segons dir d'utl ho_ 
me ilo1u'lre, o no fa rrs, jau; o mòlla, JlU(' 

rreja. 
Quin ('ontra_1 això, amb la Fram:<l, (Jue 

al ~larroc hi ha dut i l)rOI,altal una drv\>('i" 
r~ligi~a, lola .... lIlilll .. nlal i l'atriÒl¡ica, la 
\" ~rg(' d' ¡\ f rica I 

No, Catalunya, I,ai~ de tradkió mrreautil 
i coh:>Ilit~adur. ('llu:inim i tolerant, no pilI 

C~¡lcrar-IIe rrl dd "arroc mtntre Espanya 
hi ~erà, Ar;1 Com ara llomes des,agn;lr-se 
i dC5dinl'rar-~e, com la mateixa gtnt del 
Rif, 

I el periÒdic bisetmana l el Giron~s 
(25 agost), afecte a la poliries d'En 
Cambó, després d'evocar i glo!'.<;ar uns 
mots de l'exministre de les Finances, 
espanyol, diu: 

F I,anya, al ~Iarroc, 110 té dr~t a fer-hi 
re" 

Per Iai com què representa com a 
nació? De quina civilització autOctona 
es pOl gabar:' De quins aventatges 
gaudeixen no pas aquells qui en són 
!'úbdi ts legftims ans també aquells que 
s'hi troben "!otmesos a grat o a des
grat? La perspectiva del seu panorA
ma nacional, nO ~~ la d'un cosmorama 
atrotinat do tant d'arrossegar-se per 
les golres del planeta com un atue ll 
inservible o una nosa reservada per a
tiar les flames d'una foguera ¡¡turg i
ca? Segons e l Gironès: 

1':'!};¡llya f' Ull IHli~ dds més ;ltra'~ats 

dcl 111\>11, 11;¡~"tl1 ,,¡n/olut rttrcient un dia da 
rn'ra lli) alin', Iu ddiciènciu (¡Ut' ¡¡alfix 
en "oJlr .. ridirul L._tat, 

_\mh ~olal!1l'nt retr,'un' l'exist':'I1('ia dt' 
k. lIurdt'l, n'hi hauria I.ron ver a pit IU 

la Irall;tdi;¡ di Rif, I.er ¡¡vcntatgu 1111" 

l'li a'luel:o.Cj h'rn' afri ... alll:~ s'hi ellfk~i· 

nt'~m, 

L'l':fitat "pn' ~"r cnl'ar;) lé illól('n"_,ihl.<s 
milers de kilÚ11l\,trl'l quadrah: ('1J111[!ta ell
tre els ACU~ hahilanU 111ikr~ i 11likrs d'anal 
f¡¡heh: un \lnt l'otl1unicar amil un ellurme 
contit1I1t't1t dI' In JI-V"J pohl,Lej"ns ([UO' ro
mantn i",lad,-s del mateix m6n 'Iue let 
¡O'h', n" te: ~t:rvei~ dc UI) mtna; 110 
IloBeeix ni l'in~tint d~ e()115ervació, ni cri
t~ri ni seny, ni r~I,,_ 
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Un E5tat aixi no té el dnt de civilit~ar 
call \lQhl~, i m,'nys un 1)(11)1(, ¡¡Uf' l'ussttix 
h01l1ca com Abd~~I.Krim, qui, 'C~(lI1.~ fls ma 
teixos v~riodistes madrilenYR c~t;t I!lO!! llIT 
~ohre d .. 1s nostre gowrnantt, 

La tragèdia veritable però fs el mal
YeNiament de riqueses, Si els súbdits 
de ¡'Estat espanyol tinguessin tothora 
a la viSia la suma total de les despeses 
diàries que ocasiona el manteniment 
d'aquell a llenca de terra nord-arri cana, 
segurament que, al menys entre els 
més sensibles, la protesta serfa per
manent, 

E('onòrni"anH;nl atJul'lIs I¡¡li\o~ han c~tat 

Ull de$aslre formid:lble_ '-a hi'('llela d'I'~'I)an_ 
>'a, tullo('rculo~a de ~i, ~ofr('i" !Jtr aflUeix 
ql1i"otl'1ll~ macabre ~I mé .• terrihle ~Q\rac. 

Re~ no aool1a a IIqllrix I!mlector.)t, u:
~'l'¡¡tc ('I racial 4uixoti,mr ('a~t< lli, ¡'.at:i.vi
r;1. tos udtria (':I,\(:11;1I1a, la MIi,'id.! mono
mania dtls g,}vernants r.a~t("lIó1l1"" 

r,s tcrrihkm, nt colpidor llU" per un 
malentès honor, p~r cOT1vrnicneits ~~tr.a

nye,., allò C\)51i t:lnh fill~ d~ mare \JU' callen 
l'I! l'ohlit, 8Cn~t la glòria heroica del corn
¡'ah~nt d'una causa santa, 

Agudament, al Baluart (17 agost) en 
el seu primer número- -la sa lutació del 
qua l a la premsa agraïm i hi correspo
nem Noé de l'Arca, escriu després 
de planye's de la sang vessada inútil
ment: 

Si ilIl exêrdt ~('nle di,cil'lin~, dt."r, 
Itanitzat i mancat d·armam .. n¡" C()I)II)()~1 

aproximadament d'un~ l()(lOO humct ¡lot 
lluitar contra un n!)mhr~' molt mis gran, 
t'n~ dt'mo~trarà la influència ql1c té IIUi 
lIuiLI. a la seva I,rúpi;¡ llar. l'renem ClCcm-
1,lt, cL~ catalans pd di;) que Vol)o(l1t11l ddcn_ 
';"-T1<',,- dt' l:a~.a e~tant, Oue ('n \inJot:uin dc 
f"ra'Il'rs, cal' llOr no han dc frr-$'(,". 'crt'lII 
v;¡I('llt, forl.' c"r¡¡tju,us, LI m,'r .. ri, I.er
'IU" taml":: ddell an'm la I1l>Hra lI¡¡r. 

L·tJ,,~, t· tlt' Jwlt',ub,'c 

Tota ta premsa catalana i en re
petir cata lana sobreentengui's que ens 
referi m a la patri Oti ca ha donat en la 
ccwnmemoració d'aquesta data proves 
inequfvoques de llur devoció a la cau
sa nacional Alguns periòdics edi tant 
esplèndids extraordinaris, d'altres. dedi
cant-hi la major part de llur text, tots 
ells s'arrengleren fldels, davant la figu
ra ~imbòlica renovant llur fe i est imu
lant ll ur pa lriot isme, 

El quinzenal de Mollerusa Urgell
Segarra (7 setembre), que orna ll ur 
capçalera amb el!', colors magnffics del 
nostre drap naciona l, dedica tOl ci seu 
número, amb grava ts selectfssims, a 
aquesla diada, i, en el seu editorial, 
escriu: 

F,n'r/ll$ ,ulf;mJtJJi.Tfcs 

\mb h," aquclls qui ~t;nlm ell \'n~tru 

ànim~s vibrar d Kl1IlIllt;1I1 idlal dc la nos-
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ITa causa ('IlS ajuntem per a commemorar 
Ió¡ data de l'on~(' de setembre; jorll de dol 
i de glòria, ('lisem!>" per Catalunya, ja 
que si sucumbia ulla nissaga d·hcr.)i~. és 
innegable (IUC la sang del,; màrtirs .ss IIl"vor 
d'heroisme. A Itrament seria illCOmpn'l1sible 
la Cil\l,a d'aqueix esclat tle nacionalisme 
que, arreu de nostra terra, s'alça fecund 
fenl rcvi\'ar Ics tra<licions dels poblts, que: 
só .. els fonaments de la soçictat catalana. 
[ avui que un sentiment innat UI tots nosal_ 
treS fl'cordallt-nos les gestt's dels avantpas_ 
SMs. ra sentir-nos ¡¡mb mes intensitat et 
jl;¡lrioti~mc, preguel11 a Dcn i treballem Jler 
què I;¡ nostra tcrra vegi prompte la IIIcn3 
llibcrt;¡j Que queda demostrat palesament 
«Ut' mai ha mort, sin6 Que ¡'S \'iu, ben vin. 
l'I germen que encarnà la nostra raça. 

El Baix Penedès de Vendrell (9 se
tembre) recorda com cada any són més 
les flors ofertes al peu de l'estàtua 
d'En Casanova. I [1mb bells mOlS cn.
lids escriu: 

i 1_1 lIil.>l.'rtat de la. Pàtria I Qui d~ Ilosal_ 
tres no és comll1OU fondament, bruscan1l'nt, 
davant aquestes cinc paraules [ Elles són 
l'l'ssi-ncia de [e~ no~tres a<;piraciOI1S, i (11 

m,a renT ci calendari la data ([UI' rncapçaJ;L 
aquestes ratlles, hom sent b3tcgar dintre SOl 
[a revolta COllira aquells llUc barroerament, 
amh l'ajuda d'estrangers per no êsscr ells 
Llrou forts per a dominar-nos. atenyeren 
junyir la nostra Pàtria a 11l1rs male~trllCS 

destins i ens [lrivarell d'aqudi;:¡ ~;:¡nta cau~a 

que t;lll gran;; l'ns [ul\'ia fcts. 

De les restes d'aquella llibertat, pot
ser podríem dir més justament. Cata
lunya però és i serà sempre car: 

Tenim una història, ten m una llenl::,ua 
rica i plena, tenim ulla tradició i Ull escam_ 
[lall de mOr1U!lle11lS Jll'r tota la nOStra terra 
Ilostrada que a cad;¡ pas ens recorden k~ 
llostres gestes i les nostres glòries, ¿còm 
v, 'l'U doncs ((ue no ~'gucm? 

Tenim tols els atributs d'una nació, 
tenim aptituds per regir-la nosaltres 
mateixos, tenim voluntat per reclamar 
la seva sobirania. Però, com diu el se
nyor Julià Quadres a Renaixement 
(9 setembre). 

Fns trobem encara, que ni tan sols no 
podem enfortir la llostra anima amh el foc 
s<l.l!;,at U'u" .. i\l""lil,,1 netament CAlahu1tl 

[)en,ui: sovint e[s desenganys que reoollim 
de ceris [Irohoms ens porten v.eritahles cJefa_ 
llimen IS, que ens fan sentir més i més 
cI yil jou que pesa damunt llostre. 

D'ací la tasca seriosa a la qual ens 
cal lliurar, d'acf la convocatòria que 
es féu de la Conferència nacional, la 
seva celebració i la creació d'aquesta 
unió de patriotes de la qual Acctó CA
"At.ANA duu el nom i és portaveu. 
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I Molt encertadament, Renovaci6, de I 
Tarragona, (10 set.) en el seu editorial 
dedicat a 1'11 setembre, escriu: 

Granollers, demana que tot Catalunya 
es posi a les ordres de l'immortal cab
dill per arribar ben aviat 

En altres oC;lbiuns i des de trihunes ben 
diverses havem fet exposició del nostre 
SUltir i 11<'1 nostre pensar respcc;e a la 
manera d" commemorar les tl.1tes hist<';ri
qucs. No estan! de més que tornem sobre 
d mateix tema avui que la ocasió és pla
nera. 

Els pohks vi\ls. els pobles forts 110 s'han 
contentat mai. i ara ern:ara menys. a rccor_ 
dar b dala d\lI1:l pèrdua nncional amb 
k~ks Il1C~ o menys [[¡Iides i vi.IO~"'~: el 
seu daler ('stll rn restablir e[ desa(laregm. 
t'n COll(IUislar cic be11 nOli çQ, que en una 
hora malaurada perdérem. 

Diu M Acció c,1Ialana", i en aixb estem 
plenamem u'acord, que la figura <lI:! canOll_ 
ge En Pau Claris, té davam la histÒri.l de 
Catalunya, molt més rcl1eu, molla. més 
gr;¡nc!esa que la del consell~r En ¡bor!'1 
Cas;tn()va, perú aquest ullim representa 
l'enterrament d'una cosa que començ.i de 
morir l'any 1('-l0. I tothom ,al' ([ue si çs 

plora per In mort d'un familiar, quan sc 
¡ÚU¡lOrten la cnixa amh Ics de~pulles, els 
plors jlUicll a [a categoria de crits. perquè 
és quau I~L jlt;rdu1¡ es fa tangible. 

Catalnllya l'U a'luesta data commemora 
l'el1l~rral1lel\t de les seves I1ibert;¡t~, però els 
catalans IOts 1t.'11im d deure de lrelml!ar 
sen~e tn:\'a ni repòs per a as,olir-Ies nova
meut amh tota l'amplilud que reclamen els 
te11l[IS moderns i ¡Iregonar .el dret dels 
pobles de regir·se per si mateixos. 

Portem la nostra branca a Ca<;;tnl)va i 
cerquem \1l1 111m Pau Claris per ;l reco
mençar l'hi ,tòria. 

Aquesta externa diferenciació no 
Suposa pas una manca d'unanimitat. 
Per això Johè, al Gironès (8 set.), ha 
pogut escriure que entre tOlS els na
cionalistes hi ha un nexe que ens fa 
soldats del mateix exèrcit. Tots som 
fills d'una mateixa pàtria, Catalunya. 
Catalunya és reta de la nostra ànima 
i de la nostra carn: 

Aquesta sublimitat ens agermana en les 
I!uites nacionalistes i ens agermana ell les 
lluites de violi-ncia si és que ha d'ésser un 
riu de s;¡ng la eondici6 ~r a allihcrar 
Catalunya. 

Així, Lluitem! (9 set.), periòdic repu
blicà de Vilarranca del Penedès, dóna 
un potent Visca Catalunya! en senyal 
de solidaritat nacionalista i la Veu de 
l'Empordà (9 set.), de Figueres, i Sem
pre Avant! (I set.) de Borges Blan
ques expressen idènticament llur dolor 
i \lur esperança. La Veu de Tarragona, 
(9 set.) pel seu compte publica una 
bella antologia de l'homenatge anyal 
que el per:òdic ha retut d'ençà de la 
seva aparició en 1907 i Gent d'ara, de 

a un antI'. de setembre aUfora de la lliber_ 
tat de la nostra terra. 

El setmanari de Valls; Pàtria (9 set.), 
publica un magnífic editorial del qual 
ens complaem a reproduir els seus mi
l10rs fragments: 

Avui, Catalunya viu esclava com en temps 
del Dret de Nova Planta. Per força, esti 
lIig;¡d;j a Ull Estat caduc i decrèpit. l...<!!l 
seves institucions sórto d(,5eollegud~s per 
]' Estai, la seva gloriosa llengua no té cate_ 
goria oficial. Però això què hi fa. si dintre 
l'ànima dels catalans hi ha l'espurna d'una 
idealitat excelsa i en llur braç força i 
empotnta per a fer_la triomfar gloriosament? 
L'excmp[e dels cat31ans de 1714 és un esti
I1Il11 per a nosaltres. Llur sang generosa ha 
florit i florira en noves mer~ve[[es. Recor
dem [a v('lIa cançó de Sèrhía-M La sang 
ves~.ada ]ler nostres avantpass;¡t~, sortirà bu
llenta de la terra i cremarà els (I(,\l5 dels 
enemics de la Pàtria ". 

Damunt ['estàlua del gran Conseller, hi 
CO].lO(jlH.'1ll una corona de flOf5 de passió i 
els n()~lres [[avis mormo[ell un jurament 
indestructihle de fidelitat a Catalunya. 

Aubada (9 se!.), setmanari catòlic de 
Badalona, l'Eco d'Igualada (9 set.), el 
Baluart de Sitges (9 set.), l'esplèndid 
desenal el Pi de les tres branques de 
Berga, el Catllar, de Ripoll, Foment, 
dian republicà de Reus, Diari de Sa
bade!!, Alt Empordà, Abrandament, de 
SarnA, Saba nova, de RubI, La Vell 
Gracienca, etc., Iota aquesta prem
sa catalana, de malisos diversos, 
que ens arriba de bescanvi, renova la 
seva fidelitat a la causa de la indepen
dència nacional i commou el nostre cor 
de patriotes amb la seva redacció ar
dent. 

No ha estat la mateixa Pàtria doncs, 
qui ha establert aquell servei de prem
sa al qual ens havem referit en núme
ros anteriors? 

Iufol"mtlció ck"t'ò,th" 

Prou!, de G antànamo, publica unes 
consideracions entorn la Conf¡;,rència 
nacional. Asseguraríem que són reIes 
de Barcelona estanl j per algun d'a
quests solitaris del catalanisme que no 
creuen amb més patriotisme que e l seu 
propi, individual, i que s'exalta i s'e
xaspera quan surt un segon patriota i, 
oh gosadia! un terç. Als patriotes de 
Cuba, als entusiastes editors de Prou! 
que reben aquesta infonnació errònia 
ens cal dir-los que la Conferència na
cional no tan ~ols no fracassà sinó que 
com més ens allunyem del traüt d'a
aquells dies, més importància pren, 
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Hom pot gairebé a egur.r que 1. Co,"' 
ferènda nacLonal ha estat pel catalam5c 
me un aconteixement decisiu. 

Quant a AccIó CATAlASA no '~fre. 
turB" dir que és una de les org~mtza: 
cion~ del nacionaltsme més serioses I 

de més probable eficàcia. 
Deixem-ho, sinó, al temps 

J NFOR JJI "lCIO 

ESTRANGERA 

Fúa .. i,,,,u i R.llal 

l're ni I. n .::0."1 d. traduir uno ¡lara-
,rah d'un rL -I ;¡¡I.I(r!lll! ¡¡ la l'uhlicacio 
ff1'I~ta (, rar" 1(.10\ la .i¡.::nalura \" .. lt. 

- l'¡a,ui " n,) al'i fl"(!uah§!I • 1tilia ha 
1:"';11 u!nl carla 1>I'r la n ln IrtLuia ¡"am,on

I~'I.;I lM.'r milJ,1, trUna con'JUI~la Inihlar. 

P"r" la con'iU! ta no ¡ml,li ... ,_ tn h"mps 

(¡,-ili, la d"millw:i<í .. i"h nI d<11 'iCfll'I!'J .. rs 
... hr, (,J \'t'nçu!. J)ulrml< l'I antICs ICo" 
\HIlS, d c,on'luí.I",<!"r \,nl. i ¡"S ("ndic; .. "! 

hi,ti,r;<\u< I li I,('rm,'t.-u, ¡¡'-\lrdar-, ... ;lmh 

Iu l1"V\·$. 1'"l>la,'iO)l1l. ('! ,,1 ('as dïtaha. 

Itàlia b ¡.vui 1" .. I.mt m 11)1 piOl!l""'I'I'J 
qut· all-man):I, l'TUilana o IU¡¡:Olohvia M·rb;¡. 

Dl' Cal) ma!\l'ra l'unitat italiana no fllu 

ohra 111- la rcv"luriÚ. Nu al('('utli al jl()lkr 

una l1uva el.,. c direct"ra. 1..\'s c"njurl's. Iu 
commOCU'!1 l'upulan. tingu('r':l1 imJl<lTtàu 
cia sl'(\lndàri. 1)(' r¡'\'uluril,narl n<lm~5 hi 

ha cI l''ns.;,m'·l1t Ik \la<l:7.llIi i la liri('à de 
l'ardu.Ti, d ttu.,1 Vl'i(o el nostre r('5s(Or¡t'i. 
I1wm a tr:I\('1 de In ull..,rL'5 \crnwlks dl' 

\ I(""r I lu"o. 
~ n"va IJUrll;esl:I. u:!'ci"n.al. '111 nn IrOloà 

('n el I('U mult f;iól c:uní Olp n .. l,h·§a f('Udal 

1'''1'' ahatrc. n",ultJ. d.· la fus", (lc Td ht·l]('I 
1.\11"«0:$1('5 austnaquo.:t,. gral1duqui tu I)al'a

lin ... ,1 .... rhòn;'lut' ell 'Iue fi trullava §UD
TlU'r¡t'it 0:1 he11 ('leml nt d~' b hur.w:r;kia 

milit .. r I)i.lmor,t':~:l" EI~ 1">115 palrun~ here
daren Iol rl~ ddl'clu dd~ amics r~~im : 

It r\'ili n~, m;¡n,a d\'5l'l'r;1 lIulitar" Ilr"vill. 
oall_m." e"I' ,,'n<!Ülc;a d·rxpau~i.), ('SCt1'

liri m., miWlI<1_nw. I",r dtls ril' I.a lIuila 
tk da.lses. (kll'rll1inac1a pd ¡J,. enrutllan1t'llt 
(tt- 1.:1. ¡;¡ran ;ndú.lri:l. no truhà la hur¡¡:.· ia 

italiana. prl1':tTa,la. Ilol'ré~ d.., k. l'rllll.'rIJ 
!(·m1,\;.\ivC5 ¡!t r111rl"1 iil ({'ri.,pl. T'(·nuu"). 

t'I ne"rrI1U1i' a la e«rru!lcit'1 i~It'111:i,il'a dd 
suhl'('r",vi 111', amI¡ m"ch. E1.~ uutl (·k 

mel 1 • 1'(.1" .... Ilul' ;¡~ct'I1(licll ,]¡ol .,,(·ia1i, me 

ah Tt'n¡¡:I,·, tll- k cia es dirig.·llh. nu "alien 
La, l'n K¿,n('Tt· mí', 1111\' ci anli •• El, ¡llIr 

1Ij',·¡""/J .. ..;i.,li.I(' ("li' l'nanl t"IS ('i, de' . 
Ít'CII'! !illics d, la I Irll;(' iOl.. nu pudi('n I,at 

ACC IO CATALA1\A 

reIlUI,·rar·l.l. "1 .lOdJ(:.ali,m(" rll'.,IIIC ll!;lri 

1,-,1 al'tat d'¡t'I'III'r.1. I l>.lr 111 me t'o0l'rn. 
In'l 1<1 ci 11)('l,ali ml" Itt uh (,.u 1(1('¡,a1 d.·o 
mu('rà, .a. 

lI¡ npn!U nl3., 1'11 I;¡ n,va "drlal ita· 

Iian;" l'I fci ... i,. co' \ aeludit !iui ol>lt.'rva 
ran ci 1I1Ovill1' IIt d.· Iltl'1)', a travh d'al~ul1 
e"i,odi n'U"n,"1 IU"! di.ui, ;,ix¡' 1",,,lr:', 

(·ml>l:lr. m(11)1 1111' llto "arIlI, Ull,,' Irv"'!.t, 
l'en', no "ai "qud!s e¡ui n'han l' Iml",1 la 

11>irolo.:i.1 (Iamllnl t'I krr~II)', ~rt'5 qUI' UU 
parlit" "1'.ln·ix .t!, h"rt·S 1·1 ft';";i,mt·: una 
nova. el" t' (tiri¡¡(·1l1. N'hi ha w"u amh 

enu,;dcr;lr l'I "Il'I nri¡¡l·n. 1'.1 fdx¡'llll' 
ês ¡ili dt, la ¡¡U, rra. EJ Ilwdi i's fOIl.liluil 
1','1" l'JC: romJ a"tt·nl t nt"rn d, Jt qua!, .hi 
ajul1\l'n 1'1~ jllH'ni im. 11') 1<llnt~IIt'1l\1 :t 

la ¡tlh·rra. \1 r.1\1I'11:I ftixi_tl' ,h,mirl:1 \'1 

l'i,sirn l' $f' ,,' ""/¡',.r l,I 111:11"·<1 dcl qll;.1 
("I l'I ,i, ~1'(>ri\oCt'lI ¡J, 1,,1 \'..!J;¡ JlUr~,· 1:1 
il; ¡alia. I tltl< 110 COli tr;,,1.1. ,li' l'ura \ h" 
nOlfr.d,:,. hil ,ktno Ir .• r1 nmtre t11.lrlirn 
I, 11'1 qll;¡~1 Ijll<ll,dtlt. r,,1 ;omt, tul. :1 dif~· 

rèllda (I. ro, ,..11 111"11 i II~, l "rol" 
IS .1< ('un 11, UI 'TI.I, I J>.lrtn f6 

xlsla ... és m.lil n I. 

LI I, l' 11111).\ 11 1'1 pfln Ili 11'.lul"ri 
, .. t. tJ c,,,alg., 1,1 il nali\:!" ci ~'nlil d." 
la realital illlt rn:¡riun I. lul :oil ... ,'n íi. I¡U(" 

t11,U1Ca a la Iour¡¡:e la lIil r:.I, u'n, i:o. 1'11 (Oh 

rellJl;lt·s d'" ft'ixi nil' 

(o ,¡u. It:iJia n·d'lI11a ilO ~¡'n ""U! 1\00 

I/Jo'J. an~ ¡"'\IIo'J llO'/J, [ ae¡Ut'.I~ pot 11r()pUr 
eir>l1;lr-J¡¡, a! l1'uHrn nom('S la <'IiI.· fl'i 
XI sIa. 

Trrlll~' ú!tim dr! fe¡xi_1l1e' 5('mlola ('s~r 

la de,lrUCl'i6 Ik l'V,lal li!wral. 

L'u si'l('ma d,· )(flwrn rom l'¡¡rlu;,1 fllll 

d;.t únÍ1'all1' III l'n ~I (",nllrorni., 1'11 (·I~ 

mitj!> termes. t,n l'n:IH.:dknt t; ('om 
det11u¡11 I>t'r la hl.,,'.ri:l. O l' r ,,"ra rI'UII 

C't'I"mie exh'rn o ¡,,'r ,'otnn\Oo" i. It·m.1. \.. 
dt'mocrà('la ha (],o lII"rir. Ctrat:.1 d, l'diria 

imf'O~a d'at'IIO¡¡r la gon.:r. hil';'h'.i. l', rú 
no ~'ha dit Iln~ ¡¡ixil implului Un enp dï·:'¡;tat. 

(.:. lamhl: aURtlr:ohJ.co Ulla .uluri" 'Iue talv' 
la l<!'J{alil<l1 III' f.)I'IIU. \dhllc lo: j"n' fur 
cc. feixi'h", 1'.)<1, Il ,'I~rr r:m .• 1111,lfk, ~'n 

l'I .ufra!!,i 1,0,"tll.,r. S"s!illlCuI l'' r la ("rml 
rlah1e urJCaniuari,', l'e,1íli'·e,-eClll1,nnit·() mi 

Iilar 'ltIl· ja dOl\lini l'I f><li elllt'r, Ull forl 
j:'T\l11 JI;¡r!al\l'1llari (I. dr, la, nI" ,,1 ~lu;¡1 

1'<JI .. rilti la majori:1 ,l" 1., t .11111 r.', lu)1 
acluar <lU\"III:lli(""""11I Ili did;¡,ll1ra n . .r"lfhll. 

!\iu ,~{'rà 1'<ll1pul· ''''fi' Sl,rl m,,<lif,r;¡r 1.1 
('lIl,lilm'i" di! n¡¡:II('. SIlU1m, •• ;'I,ii'lII'i.1 d,· 
It,la l'1.u,,' (It' (j"l. ru f"lI ~'U1prt· la III

r"~I'I'(I;¡r Iu f"nlll" poli¡iqm' dI' 1;1 tr;t 
di,.iò. 
~o s('ml,re 1.1 1>01.1 vt'Ua 0"5 ;'1('<11';11; ,I, 

('"nll'nir li ~i n"vd1. No (. l.llnll1>(' t·xr!«1.L 

la hip"I~'~i 11'1' li 
¡,artil de (;""1 ni r 

f. i~i. III< 

I>t'ni ]';IIOW 
.... ll'\illl:1I1 

nrim"ni;ll 
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l,I ni~la, c(>n~ervallt el IAlfr.tll així ('"m 

;¡ R", a 111111' r i ("t s{'nà L "" ,I (',,¡III· 

f tril 

. 1/ ."if/,'iu !l'Un''''H 

Per la lIengufi IIcIIIl,.,i"" 
Ur! m"mift.'1 pllhli.:at pd, f('dt'r:tli It'. l1e 

1I1<.,ill~ amh m"tiu 11< la XXI' ft"la dt, 

1'I·.II¡;dalllina, tl'l<' linjtul' 1]",. ,I JUlll' l''J'I (tit·~ 

<) I 10 {l'a'lu,slllle~ ()tir.lit'llI :1'ItU'.h l'ar.1 

¡¡raf" 
Eh kd..,.ali,ll'~ lIemosiut l'i "rc'I"ISI'U 

ultra l,I prol':ll(alHla fed",r;I1i,I;¡ 
t.:na ,I('l'ió (li- ,.;¡d;1 mOllwnt pt'r .1 tlon;lr 

ali lIimo,ins (on,rii:nri:¡ de 1!ur Ill'r emalila!. 

(al ItUl' di !lnstn' COlllpalpolu rnllllln'n· 

!Cllin 1111" l'tT dall1t11l1 11 kl olivi,i,m" Ik 
l];Irtil, III- das'l' ¡ d.' ('n·\·III;a. {' tan unil_ 
"d, llaço l'{l,kr,,.,,. ¡]. la :tnlo! I (J¡. I;, 
rar;a. I qU\' ;0.11(1('" I1;¡ÇO ~'h iml'u~t'n Ull 

d<urt· sagrat d'a'l"c'I;' soliolari!;,t d, la IIU"II 
t"~ Ilo,lre5 MI,oilu_" ]I,m"$in 11;111 d.,nal 

,Jllrant la jl:u..rra I,rm 5 t dalanh. 

J Cua a.·Cló .1"'rglC:l l't'r a 1.h',,1T ,I< 
l'ui iiI, d(" lïn<!ii.rtllei:¡ ,del "lo") I,r("u I 
1I0slr., ¡t'1 .. ri. sa l]..ultu.1 Ikmo ma. \'111< ta 

lI('f1lf\1:1. l'S ("n('¡¡ra la 1l.'n¡t'lI" 1'1\,1 Il. Il'" "1-
ITI'S t·OlllafltUC, t'I~ lIoMre5 eOUlpalri •• ll' 

han d'("~lar ~r1"505 d'han'r-1:1 ('"r er
vada mal\oCrilt dl' la 1!uila Im!lla CIU' 
li 1M e't;11 lliurada. !\in hal'('m d,· 
!'t'Tm!:'lrt· (IUl' ds lIoslre, fi!1. '¡l/lIin l'mlt,l 
.1 e"l\,ilkrar-la c .. m .. inf¡'ri"r i ;to ml''')' 

l'n'ar llurs pilrC5 (jUl' wnlinut'n parla nI la 
l1t'llf{ua dt, lInr~ avanlp;¡~~;¡b. Per ;¡ixú, 

d('IIMn, m (IUt cl~ Il1C'lr,'s """l'guiu i parlin 
a(It1~,la ll("II!l't1a. quc ~C'II Jcrvcixin per a 
t'li cnyar el fr:mcl·s. r\o i·s IlI·T('J. ÍlnÍç;(m('l11 
prim:·lri .. ; a l't'senla norma! quI' ha 11',·ntr..,. 

Ja n".tra llt'IIAu:I !kll1",ina. ('rdl'm I:unl,e 
qu,' ha d'¿§"('r ("I1HII)'.ula al~ ~Ij"tus" i al~ 
evlll'gis al mellys f:lru!tativ:lIl1('n! Il<'r ¡¡ l'(¡s 

dds alumm'l IjtH' fUlur llit t¡¡:u "nIar,. 
millti'lr;¡ts u J¡ .. Ult" d·ah·r .. ~"'n ni,lals a 
f to;r en reLlcinns amit la it'tll( dt· Cl'ln.lrt'.!. 

(aJ. a fa H~a<la" qll< ];a hi liori.1 l''''al .igui 
( ludia.J:I a InI I I~ .!Iraus dl' I\n .... uy;¡nu nt. 

J Cn., Ul;'ljúra ,ldl·tI~a t1'"IKItlIf" rar •• 
niht·rl.I! qtlt' la l·,nlra!itz.lt·ii, fr~ ha f"n· 

,."n·al. Ent "fl<,s .. r~m Iwr ".Is l'l~ mitjan a 
I .. t l!:lll alar tld !''''lrr ('o,:nlra1. ~" "hlidl1n 
l'as !Ili< 1.5 nf)~Irt' vi\(- hótn l"SI;¡1 1101;,,1<11 

anlall)' ,I.: (r,m'IUt..e muni";I':lli i '111\' ;,[_ 
.!IttllU ¡J'r!kl 'han ¡¡n\l'rllal ,I .i m.II,·i ... 
J:r:ll';' s a l1ur efln~la1. "'ui,li;¡ It'l l1ih,:r. 
lalt l1Iunicip"l, 1Ie) ,,'m mi:~ llU.., un mol va. 

1:1 I\l\da arlmini~trali,;t Its ha Tl'dlllllt'~ al 

IIn-rts, \'nll'm n"urnar al~ n",tre aJUllt;1 

mrnli lI¡ 11I().ill~ \lrhall~ i rur,,!. !Iun fr,lI\
qu, ,('>; i 1!Uf'; lIi!,,'rl,11 , Ilt'rú nll'lIlresl:lIIl. 

11<1 IIt'rmt" III 'I"{' la ra¡[('lIa \'~ farl 1Ih'~ 
""Tlla (·!I('.Ira i e~l;¡n'l\1 ;Ull!> IOI~ aqlll'1J~ <¡li; 

rl'li tir;1II 1 .. la tl'ml'la1il';' d'opn' ;,. dtl l'n 
d~r ('(·nlral. 
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