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LA FEBLESA DELS IJJIPAOIENTS I 

Tant eom en els elogis i en els 
comentaris falaguers. els homes 
d'AccIó CATALANA ens fixem en te .. 
objeccions que des dels altres sec
tors del camp patriòtic català es 
fan a la nostra actuació. I fins ara, 
tot havent-hi entre aqueixes objec. 
cions punts de mini respectables 
i raonables, no n'havem trobada cap 
que signifiqui un guanyo una mi. 
llora sobre la nostra posició. Al 
contrari, les crítiques ens han con
vençut més de la lògica i de l'efi· 
càcia d'aquesta. 

Una de Ics objeccions que ens 
han estat {etes, és la de condicio
nar l'apdlació a la violència. Tot 
çQmentant la conferència d'En 
Rovira i Virgili a l'Ateneu barce
lonès, escriu N'Albert Sans al set
manari Pàtrin, de Valls: 

"Diguin el que vulguin i vulguin o 
no, Acció catalana està de bon prin
cipi trepitjant el terreny relliscós de 
la contradicció. Per un costat, la con
vicció ferma de què la llibertat de 
Catalunya no pot ésser assolida a les 
bones, pacificam en t, i que l'objectiu 
d'aquesta llibertat és el punt de l'ave
nir cap on va Catalunya i cap on de
mà hi serà arrossegat necessariamem, 
fatalment, tot el pQble, encara que 
s'estrelli; per altre costat, un ento
çudiment il·lògic en voler apartar, o 
al menys diferir, tot procediment de 
força." 

Nosaltres creiem que en aquest 
punt, la posició d'ACCIÓ C,\TALANA 
és perfectament lògica i clara, i 
que no hi ha en la nostra tesi cap 
mena de contradicció. Acceptem 
tots els camins lícits per a anar a 
la llibertat de Catalunya. Accep_ 
tem tots els procediments hones
tos, àdhuc els heròics. Pcrò l'ús 
de cada procediment el condicio_ 
nem a l'eficàcia quo pugui tenir 
eD un Illoment donat. Si d'aquei 
xos procediments, j assenyalada
ment el de la força, són usats fora 
de raó i sense la preparació espi
ritual i material adequada, es va 
fatalment al fracàs i es causa un 

dany, que pot ésser greu, a la prò
pia terra. 

L'articulista de Pili ria és ,exi. 
gent i impacient. Troba DOC ra
dical, pOC fort, allò que digué En 
Rovira i Virgili sobre l'apel-lació 
a la violència. l aquest retret ens 
ha sorprès en les planes del nos
tre benvolgut confrare vallenc, el 
qual, tot havent expressat sovint 
sentiments i parer!! contraris a la 
política anomenada coHaboracio
llista, es manté oficialment dins els 
rengles de la Lliga Regionalista. 

El senyor Albert Sans creu que 
les condicions que hom posa a l'ús 
dels procediments de violència 
són degudes a supersticions. 

'·ço que hi ha- i ja que el senyor 
Rovira i Virgili parlà de supersticions 
- és que moltes supersticions, que ell 
no esmentà pas, ens tenen desarien· 
tat el nostre judici. Una d'elles és la 
superstició de la eficàcia d'una pro· 
paganda, el creure massa en l'eficièn
cia impulsora de les idees damunt dd 
poble. L'altra és la superstició temo
renca de la for"'a legalment organit
zada i el creure que un exèrcit sols 
pot tenir-lo un estat constituït i que 
és impossible d'improvisar. 

" Que aquestes creences són supers
ticions, fets actuals es cuiden de fer
nos-ho veure. Mirem el moviment fei
xista d'Itàlia. Quin ideari porta? Qui
na propaganda el precedf? Doncs bé, 
un milió d'homes, perfectament orga
nitzats per a la força, s'han alçat al 
marge i en front de l'actuació de l'Es
tat. Recnpacitem sobre la revolta d'Ir
landa i d'altres moviments que s'han 
aixecat o que s'aixequen arreu, i veu
reu. 

"I és que ço que aixeca avui els 
pobles no és precisament una propa
ganda, sinó l'acció, una acció decidi
da, ràpida, amb un objectiu ideal ben 
concret, com més millor, ¡ nuament 
exposat. Quin fou el secret de la for
ça del moviment sindicalista d'aqul? 
No pas la força de les idees, car tot 
el seu ideari, com el del feixisme ita
¡¡à, hom podria escriure'l en l'ungla 
del dit petit, sinó el desplaçament rà
pid d'una acció arrossegadora, i si fou 

aturat, no ho fou pas amb propagan· 
des, sinó amb una altra acció contun
dent i oposada." 

Si el moviment sindicalista de 
Catalunya i el moviment feixista 
d'Itàlia han d'ésser posats com a 
exemple, direm ben f.rancament 
que no acceptem cap d'aqueixes 
modalitats d'acció violenta_ 1 no 
solament no les acceptem per ra
ons d'ètica, de la qual un movi
ment idealista. mai no ba de pres
cindir, sinó per raons pràctiques 
i d'eficàcia. En el sindicalisme ca
talà i en el feixisme italià hi ha 
moltes més coses a rebutjar que 
a admetre. L'un i l'altre troben en 
l'esterilitat de llur obra el càstig 
de llurs pecats i de llurs errors. 

La impaciència és una feblesa. 
Qui no vegi les formidables difi
cultats que en la situació actual 
s'oposariell a l'èxit de certs proce
diments, i qui es cregui que aques
tes dificultats poden ésser vençu
des amb fàcils optimismes de pla
na i amb arguments d'article, és 
que està mancat d'un sentit que 
és indispensable als pobles per a 
vèncer i per a conservar els fruits 
de la victòria: el sentit de la pro
porció entre la pròpia força i la 
de l'adversari. 

No creiem en la solució miracu
losa del problema català. No cre
iem en el miracle de la interven_ 
ció, ni tampoc en el miracle de lo. 
revolta. Aquesta només pot tenir 
una eficàcia redemptora quan és 
el coronament d'una redempció 
moral. Aquesta redempció és la 
que, Catalunya endins, bavem d'a
pressar des d'ara. Vet ací la tasca 
immediata i imprescindible dels 
patriotes catalans. 

Si els companys de causa cata
lana ens haguessin de creure, els 
aconsellaríem que no esbravin les 
energies heroiques en actituds a l
menys prematures i amb un excés 
d'invocacions a determinades con
tingències. Una. vegada establerta 
la nostr(l posiçió en aquest punt, 
caldria seguir aquell consell de 
Gambetta respecte a la qüestió de 
I"Alsàcia - LOrena : " Pemsem-hi 
sempre i no en parlem mai". Hi ha 
exterioritzacions inútils i inopor
tunes que més aviat són contra
produents. 

2a CTS. 
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N'Alexandre Lerroux, el famós per
torbador de la causa nacionalista i 
de la causa obrera a Catalunya, pro
nuncià el 14 darrer un di~curs a Les 
Canàries, a una festa dita de les Arts 
i de les Lletres. La premsa esquerris ta 
espanyola i sobretot la premsa autèn
t¡esmem republicana de Catalunya, 
han abominat enèrgicament dels con
ceples emesos en aquest discurs, tot 
remarcant-ne la sinceritat. És aques
ta sinceritat la que ens permet co
mentar francament els mots d'aquest 
implidic cabdill de la "democràcia 
espanyola" . 

Digué En Lerroux al començament 
del seu di$curs, que s'havia passat la 
vida "fomentant rebeHions j agitant 
passions". Ho sabfem perfectament. I 
sabíem Que aquestes pertorbacions es
tèrils En Lerroux les havia promogu
des únicament ¡ exclusivament a Ca
talunya. És ací on començà la since
ritat de l'orador; "Aquesta fou la me
va obra a Catalunya". Tanmateix, pe
rò, cal advertir que ja en aquesta pri
mera manifestació de sinceritat En 
Lerroux fou incomplert. No digué, per 
exemple, que aque5tes rebeHions a la 
nostra Pàtria les promovia no pas com 
a republicà, ni com a obrerista sinó 
simplement com a enemic del nostre 
país, com a espanyol estricte. 

Digué després En Lerroux que Es
panya estava lliurada a la inèrcia, co
rroïda d'analfabeti«me, sense normes 
per a situar-se internacionalment. ~ac
cejada al litoral per les nacions que 
reclamen llur independència, amb el 
problema econòmic !<en«e resoldre, 
tributant enormement als altres 
paiSOS, consumint-5e en lluites mes
quines, anuHant els homes eminents i 
coHocant-los ran de l'abís, orfes d'e
nergia espiritual, etc. Tot aquests pen
jaments d'Espanya els expressà En 
Lerroux amb sinceritat també però 
~ense completar - ne novament les 
conclusions. Car si de la seva pàtria 
En Lerroux en coneix tan perfecta
ment la misèria, amb quin dret com
bat aquells qui se'n volen alliberar? 
Fugir de fam i de misèria no é$, fet 
i fet, molt humà? 

Una altra sinceritat d'En Lerroux; 
"L'esdevenidor d'Espanya és a l'Afri
ca i aquesta serà l'obra de redemció 
per als nostres fills. per als nostres 
néts, per a les futures generacions," 
En aquest punt la nOstra coincidència 
és ab!'oluta. 

Però lla on En Lerroux es pre
sentà nu i cru fou en referir-se n la 
causa de la nostra independència na
cional. "No só militar-digué-no co
bejo el governament del pals; no em 
complasc amb la guerra del Marroc; 
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mis o;os lla ran con las madres que 
Iloran, mi corazón siente el dolor de 
la patria por los hijos que sulren y 
mueren. Però Espanya no pot renun
ciar a l'Africa perquè aquest pais és 
el camp d'entrenament dels soldats 
espanyols que s'hauran cfaixecar con
tra Catalllnya el dia que aquesta nació 
reclamarà la seva llibertat. No pas 
amb els mateixos mots, idèntics, però 
ben equivalents s'expressà En Le
rroux. La seva sinceritat fall absoluta. 
Qui ha propugnat rebel.lions, atemp
tats. iocendis, assa!'sinats i violacions 
no pas al sell país sinó a Catalunya, 
qui reclama la guerra al Marroc, no 
pas pel seu païs sinó contra Catalunya, 
és conseqüent en voler donar un ideal 
guerrer al seu pafs mancat d'orienta
ció i sense perspectives d'engrandi
ment, d'a~~enyalar-n'hi un d'imme
diat: la guerra contra Catalunya. 

En Lerroux, doncs, s'ha descarat. Ell 
ês idèntic avui com vint anys enrera. 
Si intemament odiava Catalunya en 
dur-li malvestats, sincerament l'odia 
avui. Aquesta sinceritat. però, ha tin
gut un recer vedat en el parlament 
de Les Canàries; "Si m'hi veiés obli
gat, per mantenir la disciplina i soste
nir l'autoritat, jo signaria una sentèn
cia de mort." 

En Lerroux no ha gosat dir que 
aquesta sentència seria dictada contra 
un català i que el patíbul s'aixecaria 
a Catalunya. No ho ha dit, perÒ tots 
l'havem entès. Els patriotes catalans 
n'han pres bona nota. 

7'JlOT 
DE OIJLLA 

Tenim davant nostre un programa 
de ball modern. nes, doncs, a primer 
cop d'ull que, ni de lluny pugui refe
rir-se a la n05tra tasca nacionalista. No 
votem, doncs, malparlar de les. "danses 
exòtiques" a tall de puritans intransi· 
gents. No volem tampoc fer-ne una 
apologia. Tanmateix si bella és la nos
tra dansa i belles són per nis aficionats 
les dam'es importades, cadascú sense 
escoltar preïcs. es lliurarà a la seva 
preferent. Per cert que si una opinió 
imparcial ens és donat expressar, no 
és pas a favor d'aquest ball o d'aquell, 
alis de la immixtió de la nostra dansa 
tradicional amb els balls cosmopolites. 
La qual é::, feta per dos procediments; 
la introducció de la sardana de passes 
i contrapunts de dancing americà, cosa 
que obliga el ballador a adoptar positu
res tot sovint afroses combinades amb 
salts i gambades molt poc recomena
bleC! i la introducció en els programes 
de ball modern, d'una o dues sardanes. 
Això, va sense dir, és per satisfer els 
catalanistes de l'entitat que organitza 
e l sarau i fer acallar llurs escrLl'J:lols. 

Aquestes immixtions són les que tro
bem censurables. Objectivament són 
les úniques observacions que a propò
sit de ballades creiem oportú de fer. 

Tornem al nostre programa de ball 
modern. És, tipogràficament, si fa no 
fa com els que tots coneixem: un car
net de dos fulls de cartrolina on, a la 
terça plana es conté l'ordre d'execució 
dels balls, distribuïts en dues parts. 

Seguint la lloable tendència cada dia 
més accentuada, la seva redacció és 
en cata là. Però no pas 1:10 sols les in
dicacions d'entitat, indret i hora, smó 
tlfld·é el:: balls. '\",.-,1" ~irgular·l.t 
dóna aquesta versió; 

PRIMERA PART 

Vals caiald 
Trot de guilla 

Una passa 
nos ençà, dos enllà 

Trot de guilla 
G" 

Trot de guilla 
Dues passes 

SEGONA PART 
Una passa 

Trot de guilla 
.'Jos ençà. dos enl/i! 

Trot de guilla 
Dues passes 
Vals català 

-I 

L-_____ ~ 

Si treiem la traducció d'americana 
per gec, inútil i que rebaixa el valor de 
l'acudit de la traducció, vulgaritzant-la 
tanmateix, podriem dir que el progra
ma és escaient. No recomanem pas que 
es propagui; volem només significar 
allò que sota e l trot de guilla s'amaga 
de passió catalanesca. É.s d'aquest trot 
de guilla equivalent el lax trot genul, 
que nosaltres en treiem una exem
pleritat més. 

Havem dit que per al català la idea 
de PAtria, mentre Catalunya no reco
bri la seva sobirania , ha d'esdevenir 
una obsessió. Aquesta obsessió nosal
tres recomanem número darrera mime
ro que es porti a tots els ordres de 
l'activitat quo tidiana. I heu's ací un s 
simpàtics balladors de Bagur, que en 
llur engrescament per celebrar la fes
ta de santa Reparada, basteixen un en
velat per gaudir del dolç deport de la 
dansa al qual, segons és fama, es lliu
ren amb divina agilitat les donzelles 
de la contrada-i extremen llur afany 
ca talanitzador fins al punt esmentat. 

Havem dit que no tenim interès a 
què es propagui la petita gesta dels 
dansaires de Bagur. Recoman em, però, 
el trot de guilLu, això t:s, la catalanit
zació extrema . El trot de guilla esdevé 
gairebé un simbol de la passió per la 
petita minúcia, essencial. 
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Entre les minúcies essencials R què 
ens venim referint d'ençà de fa dos 
números, n'hi ha que es refereixen al 
tracte que hom deu haver de donar 
als subordinats. Més d'una vegada s'ha 
discutit j les opinions no han estat 
unànimes. Nosaltres creiem, però, que 
la solució és ben clara: un superior 
no es deu haver de rebaixar parlant 
la llengua del subordinat. És poc 
exemplar, és inelegant un cap de ca
sa adreçant-se al servei parlant la 
llengua d'aquest servei 0, tot sovint, 
cI seu dialecte. és descoratjador veu
re l'afany vulgaríssim d'algunes se
nyores fi esforçar-se a parlar bé en la 
llengua de les serventes. És, sobretot, 
trist veure els nostres fadrins paletes, 
fusters, picapedrers, pintors, etc .. ave
nir-se a parlar a llurs manobres i apre
nents en l'idioma d'aquests. Aquest re
baixement, aquesta pèrdua de dignitat, 
aquesta sumissi6 voluntària a l'infe
rior és una de les moltes proves de la 
nostra abjecció nacional. 

~s essencialfssima una rectificació 
de conducta. Cal Que els nostres bur
gesos, que les nostres dames, que els 
nostres fadrins de mester, recobrin 
llur dignitat de superiors emplennt per 
a comunicar-se amb llurs subordinats 
la llengua catalana i fins i tot obligant 
a aquests a parlar-la. Cnl capgirar el 
concepte que es té entre nosaltres de 
les relacions socials en la qüestió dels 
idiomes. No és pas una desconsidera
ció parlar en la nostra llengua al no 
català domiciliat a Catalunya. La des
consideració és d'aquest no català en 
pretendre que ens comuniquem amb 
ell en la seva parla. Per al transeünt, 
per a l'hoste, Iotes les gentileses. Per 
al ciutadanitzat totes les obligacions. 

••• 
Els diaris afectes a la causa de la 

Pàtria s6n aquells qui més haurien de 
curar de Ja minúcia. Tants de detalls 
com s'escorren per les columnes dels 
nostres diaris i que els lleven aquella 
puresa, aquella integritat, aquell dog
matisme que tant plau als soldats d'una 
causa noble! Cada dia, però, hom nota 
un avenç. Cal esperar per a ben aviat, 
que els nostres pcriodistes possessio
nats del trot de guilla no deixaran ni 
un parà,l!raf, ni un mot, ni una coma 
que traeixi un mancament a la disci
plina espiritual a què estem subjectes 
els devots de Cataluny'a. 

Cal espera.r, per exemple, que la 
feta d'un periòdic de Reus, patriota 
exemplar i decidit, al publicar en 
un dels seus darrers números Iln vio
lent article contra els trnïdors que in
fecten la nostra terra i a sobre mateix 
gairebé de capçalera, un anunci pro-

pagant la subscripció ¡ venda de la 
"Vanguardia", aquest diari blasfem de 
Barcelona, no es repetirà pas molt so
vint. ... 

Una mll1UC18 molt essencial. En 
Lluis Massot In remarcà als delinqüents 
A Rubí, fogar de patriotes benemèrits, 
han bastit els joves nacionalistes un 
esplèndid casal. Arreu la bandera i l'es
cut de la Pàtria segellen la catalanitat 
de l'estatge. Per les parets els retrats 
dels catalans assenyalats: Pi i Margall, 
Dr. Robert, Verdaguer, Maragall, Prat 
de la Riba, Font i Sagué, posen de re
lleu l'alt esperit de distinció i de tole
rància característica del nacionalisme 
català. A la sala d'espectacles però una 
sorpresa: al farbalà del domàs que co
breix la barana de la galeria els escuts 
de les quatre "provrncies" amb què 
l'Estat dominador repartí el nostre te
rritori nacional. hi són escampats pro
fusament: Tant, Que entre tots plegats 
s'hi hauria pogut posar el de les capi
tals de les comarques amb què, natu
ralment Catalunya està dividida. 

Un defecte de cultura històrica fa 
molt freqüents aquestes contradicions. 
El cas no és pas sols de Rubi que ha
vem posat només d'exemple. En altres 
entitats de vivíssim patriotisme han 
caigut en equivocacions semblants. No
més la caça de la minúcia. l'esperit de 
trot de guilla, propagat fins a desdir, 
evitarà aquestes desvillcions, incorrec_ 
cions O males interpretacion~ del que 
és el catalanisme. 

~J"o('efl; ", e ll t'1 

Tothom sap perfectament que l'obra 
humana no és mai perfeta. Així, fóra 
difícil concorrer a un concert on no hi 
oïssim la més petita nota discordant. 
I també a aquest gran concert dels 
pobles europeuS hi ha la seva nota 
discordant, que no és, certament, peti
ta. Ens referim, com fàcilment es pot 
endevinar, a Espanya. 

Si sempre l'Estat espanyol s'havia 
mostrat inferior a les potències euro
pees, amb la guerra i, més encara. amb 
la post-guerra. aquesta in~erioritllt 
s'ha palesat nua i crua. 

A totes les conferències internacio
nals a què ha donat lloc la pau, els re
presentants d'Espanya hi han fet un 
paper Ilastim6s. Ho havem llegit 
abastament en periòdics i revistes i 
ens ho han contat testimonis presen
cials. Gairebé sempre llur mutisme ha 
estat absolut; i si alguna vegada s'han 
llançat a parlar, han demostrat només 
incompetència i desconeixement de 
les qtiestions. 

Si nosaltres en fóssim de tot això 
uns simples espectadors, la cosa no 
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tindri:r cap importància; fóra el nú
mero còmic que es barreja amb els 
exercicis de força i d'equilibri d'un 
circ. No és, però, aix/. Catalunya 
es "eu arrossegada per l'Estat a 
una cursa sense fré vers les profundi
tats d'un abís, j la deval1ada es va 
fent alarmant. 

Estem segurs que si fóssim sotme
sos a un altre Estat europeu qualsevol, 
amb totes les commocions i revifa
ments nacionals que ha produït la post_ 
guerra, a hores d'ara ja hauríem ob
tingut la llibertat. Només pertanyent 
a. E!'panya, podíem restar igual o pit
jor que abans en les nostres relacions 
amh el dominador. 

Ara, Que no havem tampoc de treu
re'ns de sobre tota responsabilitat i 
presentar.nos com uns nen" innocents 
fuetejats per la marastra. De la nos
tra dissort en tenim una part mol! 
important de culpa. Sorn, és veritat, 
els nois fuetejats. però no havem in
tentat defugir-la ni escapolir-nos-en. 
Usem el mot més gràfic: havem ba
dat. 

Havem tolerat que se'ns rifessin, 
no ja cls de fora, sinó els de din
tre. Havem contemplat impassibles 
com els no!'tres homes co~labornven 
a la governació de l'Estat. Ens ha
vem acontentat amb blasmar de pa
raula el partit dels traïdors, nat a 
dins del nostre. No direm que tot ai
xò hagi estat per premeditaci6. però 
afirmem que ha estat per inconsciència. 
I en un poble que vol renéixer esplen
dorós. el primer que ha d'haver-hi és 
cc:'nsciència de la Pàtria i de la dig
nItat. 

Estaria molt bé encara que sense 
fiar-nas-en del tot que en un veritable 
Estat a la moderna emprés~im els pro
cediments que a tot arreu han donat 
el resultat que es cobejava. Però si 
s'ha dit tantes de ve~ade$ que els Pi
ren eus són el límit d'Europa, per què 
no adaptar-nos a les circumstàncies? 

Molt ens temem que a la fi exhau
rirem tots els altres recu~os i ens 
veurem obligats a llançar-nos de ple 
als procediments que ens correspon
drien de pertànyer a la categoria rà
cica que ens ha atribuït En Lerroux 
en cI seu discurs catalanòfob de Les 
Canàries. 

L" flot" fl '(';f""~ 

Així com lamintiscula gola d'ai
gua que cau persistent i amb santa 
continuïtat sobre la roca viva fins a 
foradar-la, talment ha d'és~er el nos
tre nacionali!\me: persistent, procurant 
sempre -aquest és el nostre deure
minar la roca viva de l'enemic) que 
més que roca és argila fràgil amb sem
blança de rocam inexpugnable. úni
cament amb la nostra voluntat de cada 
dia però sense cap defalliment, po
dem reduir al no res aquesta roca d'e~ 
cenografia que es rE~tat opressor de la 

I\' 
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nostra Pàtria. Aixi podríem dir que la 
tasca de tots els inscrits a Acció CA. 
TAl.ANA és la de la simplicitat gran
diosa de la obra de la minúscula gota 
d'aigua. Ara que la nostra acciO no 
l'havem de limitar solament a barri
nar per dins de la carcassa de l'opres
sor, sinó que cal dirigir-la principal
ment a dins de casa nostra. Cal diri
gir-la - amb amorós convenciment 
primer i amb enèrgica actuació des
prés--a tots aquells qui pregonant un 
ferm nacionalisme en la realitat no 
s6n res més que uns grans hipòcrites, 
l'únic nacionalisme dels quals és aquell 
que no els perjudica llurs finances par: 
ticular oue podrien en bella part esmer
sar-se a mantenir veres escoles nacio
nals. Amb aquests patriotes tebis cal 
emplear-hi tota la nostra força con
vincent, que és la de la raó, i amb els 
altres. els catalans renegats, aquells 
que es colltorcen com una palmera del 
desert a la caricia del buf vexador del 
tirà, per aquells, només el nostre 
menyspreu primer i l'exil després, 
quan vindrà el dia en Què la Pàtria 
alliberada, usarà magníAcament dels 
atributs de la seva sobirania. 

F O N T S 
~ DO (JU~.LENTS 

l 'I'1tuHln t/("·(,,, t e l f l'tl c t"t 

, I t! LQ' Hll'es 

D'un assaig de psicologia política 
signat Roger Mauviré, professor de 
l'Universitat nacional d'Irlanda tra-
duïm els paràgrafs següents: ' 

RUllin {JeL Tractat 

Irlanda, sota el nom d'Estat lliure 
d'Irlanda, obté l'estatut de tot Dominió 
im~erial, amb un Parlament, i un Exe
cutiu responsable davant el Parlament. 
Les relacions entre l'Estat lliure i la 
Corona, sobretot en ço que es refereix 
al nomenament de governador general, 
seran els de la Corona amb el Canadà. 
Un jurament, que hauran de prestar 
e!s diputats irlandesos, expressa i pre
cisa aquest estat de coses. Irlanda as
sumeix la seva part en el deute de 
guerra i les pensions, però té el dret 
de presentar contra-reclamacions fi
nancieres. sotmeses, faltant entes~ di
recta, a l'arbitratge. Les forces impe
rials asseguren la defensa costera d'Ir
landa Ans al moment en què, en cinc 
anys a més no tardar, en prendrà la 
seva part. Irlanda, en temps de pau, 
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obre quatre ports, amb aeròdroms ad
jacents, a les forces imperials; en 
temps de guerra, aquelles altres fa
cilitats per les quals serà requerida. 
Manté una rorça armada proporcional 
a Ja de la Gran Bretanya, tenint en 
compte la diferència en nombre de les 
poblacions. En el termini d'un més 
després de la rectiAcació del present 
instrument, la "Irlanda del nord" (Uls
ter orangista) t'indrà el dret de decla
rar que refusa d'entrar a l'Estat lliu
re, i, en aquest cas, cau sota la Llei 
de Partició (1920); però aslehores una 
missió composta d'un irlandès, d'un 
ulsterià i d'un ciutadà de l'Imperi bri
tànic (hom parlà del general Smuts), 
president, refondrà les fronteres de 
l'Ulster dissident, "tot condescendint 
als desigs dels habitants Ans allà on 
ho permetran les condieion~ econòmi
ques i geogràAques". Parlament im
perial i Parlament de la 'o Irlanda del 
Sud" constituirà un govern provisio
nal, per a preparar, en un termini 
màxim de dotze mesos, la constitució 
d'un Parlament i d'un Govern de l'Es
tat lliure." 

••• 
"Jo em trobava a Dublin el dia en 

què es conegueren les clàusules del 
tractat i puc testimoniar que hi foren 
generalment acollides amb satisfacció, 
amb aconortament, amb joia. Puc ano
menar qui, després d'haver esdevingut 
intractable republicà. inflexible adver
sari de ,'Estat lliure, j qui el 8 desem
bre me'n comentava amb embriaga
ment les futures delícies. Quan el 9, de 
Valera digué al pafs que, sostingut per 
dos ministres, Austin Stack i Cathal 
Brugha, anava a combatre a la Dail 
la rectiAcació del tractat hi hagué es
tupor: el seu coratge, la seva honeste
dat. la seva alteSA moral imposaven 
sempre, però la massa s'atorrollà. 

D'altra part se sabia que darrera 
eollins, ministre de les Anances i sol
dat de nomenada, personatge és cert, 
però tan popular com de Valera i únic 
que en podia balancejar el crèdit, s'hi 
aplegaven els caps de l'exèrcit. Ricard 
Mulcahy, cap d'estat major, O'Duffy, 
oAeial de relació amb el comanament 
britànic, Garoid O'Sul1ivan. Sean Mac 
Kean, el fargaire del Ballinalee, una 
mena d'heroi nAcional. 

A la Dail E'ireawz 

És en aquestes condicions que s'obrí, 
el 19 desembre, després de quatre co
mitès secrets tinguts la setmana pre
cedent, la sessió pública de la Dail 
Eireann. Aquesta sessió es suspengué 
el 22 desembre i es reprengué el 3 
gener, acabant el 8 amb el vot decisiu. 
Hom escoltà de seixanta a vuitanta 
discursos per tal com el celta pur té 
la facúndia més intemperant encara 
que el celta romanitzat. Hom veié •• apa-
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rèixer les black women, les dones en 
negre; la mare dels dos Pearse, afu
sellats en 1916, la dona de Clarke, 
executat durant la "Setmana de Pas
qua", la gennana de MAC Swiney, vo
luntàriament mort de fam al càrcer de 
Brixton, la dona d'O'CaJlaghan, occi
da pels Black and Tan's. Hom escoltà 
un jove oAeial, Fionan Lynch, partidari 
del tractat qui rudament digué: "Massa 
indecentment feu espategar davant 
nostre el ossos dels morts". Hom es
coltà també la republicana comtessa 
Markiewicz preguntant si verament 
Col1ins anava a desbancar el vescomte 
Lascelles pera casar-se ell amb la Alia 
del rei, Ja princesa Mary. Es canviaren 
moltes de paraules inútils, moltes de 
lamentables. moltes més encara de pe
rilloses- Anglaterra estant a l'aguait, 
-com s'esdevé sempre quan una qües
tió simple, per comptes de tallar-se rà
pidament, s'arro5,5cga en converses 
ocioses. 

Tot amb tot l'opinió pública, després 
d'un moment de silenci desorientat, ai
xecà la seva veu de mica en mica; sos
tinguda vigorosament pel clergat i la 
prelacia (lletra del sin-fciner Dr. Fo
garty, bisbe de Ki11alve, 27 desembre), 
augmentada pel portaveu de la prem
sa diària, que cada dia en veu més alta 
reclamava el tractat. Els primers, la 
gent de clase, aquells qui justament 
havien elegit de Valera, es feien sentir 
al Consell del Comtat; Kílkenny. Long
ford seguien el 28 desembre; Offally, 
Carlow el 29, i molt aviat una quinze
na d'altres consells; a Mona~han, els 
comitents del diputat Mac Entee, el 
qual pretenia votar contra l'Estat lliu
re, s'esbatussaven amb ell per arren
car-li la dimissió; Frank Drohan, dipu
tat-batlle de Cloumel, no esperà anues
ta actitud i marxà honestament. De Va
lera temptà un darrer esforç: el 5 ge
ner someté oAcialment a la Dail el "do_ 
cument n.o 2", projecte d'esmenes al 
tractat que ell ja coneixia per les ses
sions secretes i que, si és adoptat, el 
JZabinet proposaria al govern britànic. 
El partit advers objecta que el vot ha 
d'intervenir primer, per si o per no, per 
o contra els articles signats el 6 desem
bre; l'assemblen segueix, i el diumen
ge 8 ~ener, al vespre, per 64 vots con
tra 57, aprova els seus plenipoten
ciaris. 

En veritat hauria pogut passar a l'es
crutini des del 19 desembre. havent 
estat jn examinats els fets que comana
ven la situació en Comitè secret la set
mana anterior i, en aquesta primera 
sessió pública. havent pres ja cada p'ar
tit posició i desenrotllat els seus argu
ments, els quals no podien sinó ésser 
indeAnidament repetits>. 

(Seguirà) 
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e A TAL À: 

A CC/O CA T/ lLANA 110 é.1 lOl aÜre parlit p,'¡ll ic: ú /I lla umo d~ palriolu 

que et dcmana l'c"puit t'U Cala/unya 

L'afany dl' llihertat nacional una hura o 
altra tu l'ha~ ,. nlida. Davanl Ull m;¡/otLS~ 

Ir;¡ts qUf" no l '('nttllcn; havcnt d" firmar 
document.s Que 110 ~\I'I ('I que diu< n, pa
gant Irihuts LlOC 110 .'-'n e,mcrçau en bo 
ncfi .... i dt la terr,l: a~,i~tillt a c&col" l'n 
IlItny~¡lr('('n la hi~t¡'ria de la te\"a Pàtria 
i injuricn ci 5eu drtt; trubanl-te l'e)l'!au i 
110 el s('nyor d'una hurocràcia que tu lla
RlIn; Mutint t'I contraCL'p de pactes COlller~ 
tial~ [('Is a 1)('lIcfieí d'ahr-e, tcrres; dnnant 
la !l'Va $anl" i la dd~ tens fill, per :\\"Clllure, 
gnerrcrcs que 110 t"iml"'T!en; ('n fi, treb;:al[;¡ut 
Iu, I>o:TL(uê UllS altru facin v('ure flUt' gL)vtT_ 
lIe1\ i usem seml)re ci ciutadà de se¡wna 
clasc d'un país (IUC no C:" ci teu .. , tu ha~ dit 
\Illa hora o altra Cal (111C això s'acahi I 

/lCCIl) C.I T /I f.A.U 
ET DO.\ d [..I I/.IÓ 

ha de onrnat I ells ha l'l¡re •. Sum /oIelle./ 
ro~'" i 110 Im \·,,\tom. K(lmé, \'okm la 11¡
hertat. 

ICCIÓ C 1J~/f..JS.l r IC(lS.1 
De 1't'51at aclual Iu ('n Ien la !na l'.ut 

dI' culpa 11'110 (IU<! ('15 de la ICv.1 dignitat 
com ;1 hume, 11<) ho cu de la te\la dignitat 

fora/olitar-te'n, l.IiurClll('nt hi ('litres, Iliu· 
rCI1¡,IJt IK>dràs ~urtir-ne; meIJtre hi siguis, 
!l-crr., ('t caldr¡ treballar !>en repos: quan 
ha.¡.:j, d'ol- iT. ('I 'eil(, 

. ICC/O c.n~lL . I.'. 1 l'Ió /I 

Ol/G~ /NI TZ.IR L .I l'I CT OI/I/I 
com ;1 català, Per (¡ui' ajudes a mantc:ni r \11110 mM j'ropaganda inh'nsa ptT tots 
la pr('m~a t~l'any"la i, ~",·int. an'k .. t;,¡la!lóil? 

d~ milj.LIl~, mnb una IITC lió It<>nstant, 
I)CT (juè !t.lere, la mascarada din" dl"i !Cm- amh Ull dc:'g¡¡sl sense Irn"a. amb una enl-
pIc? ~r I¡II\' "fi impo~c:s amb el Uu abs- . ¡..-Ilta dcci~lv;a II1Ian arrihara l'h<>ra. Acció 
tcnciOIl¡,mt tlut' ('fl català t'ha,,;n de donar cn.\L\S" farà triomfar la n05tra causa. 
els c5p~t;I('h:I? l'cr QU~ ct Trhaiu" a par- Si tu nu halnu~~,i~ pru Ilart t'n la lluita. 
lar fora'ter dill' de Catalunya? per què 

amb quin drN et gaudirÍC'5 d(' I ... victòria? 
110 'l'I mantens l'll un alhmyalllcnl auster QI",n tinguem una Catalunya lliure: 
de les auturitats e'panyoles? I)er què no (¡uau tin¡ut'm una Catalun)'a I)uliticament 
et, tuthora català i no res m" que r .. talà? 

i ~ocíalrntnl ju~ta, de la qual po¡urm di r, 
L'única CXtusa qUt' !cns és que e~tem com dei .. En ~lunt;Ul('r dc la Ca~lunya 

d~rgal\itlah i que: seriéS un Crant lin- d.,] al u kmps, Que cal) puble no hi ha tan 
Sí, cal que aixil <' .. c.bil C'll quo' els dor enfn.nt d'Ull cxc-rcit enemic, d'un cxtr. ric perquè ,n cap no hi ha tan pocs pobres, 

enlalaus ens govo:rm'm. i no sols J)t'rqu.!: cit d'ocul,ació, quan tlllguem uua Catalunya Oli damunt 

ho fa rem millor, sinó lJCrllUè la nos tra Ó a\11I6ta àuria mcd iocritat econòmica crei-
d- - l ' ,_. /lCCI C. f1 ~J[ufN. 1 E T CI/IIJ.1 - I " d I I . -1¡¡:llItat ilO ¡)ermet (IUe, ma amelll 111 ><:, XI eSI"111er()~a a or e a cu tura CIVlca, 
ells guveruin fora. ters, \\'antpanah llOS, Ella ve a orflanitzar la r('$i~tCtwla; ve m.urcm d'a~r.c:llyalar.te amh el dit i dir-te, 
tres es deixar, 11 enllllernar. creient po I a forrmlr amb tu i amb milcr. ('<'m tu, M llas c~t;¡t un mal fill dc Cawlunya"? 
ble 11Il0l con\·iveucia harm"nica: li:! Ú'>llIh'- fr;U1CS tiradura a\·u;. ci I.oderó, -exèrcit :Xo, Tu \'ols ~sser un dds triomfad,)u; 
duc i Felip \" d .... mQ~lraren com ent~1\ la de dtnd. IlIiCriu-te lot ~eltuit cn el. 5eUf tu vol, tu('r un dtl, CtIm!J,atenu, tu t'in.-
C()lIvÍ\·tncia la ¡;tent de Ca~tclla; de l1a\'()u rengl~5, l'''r,) C(l1l~C;"lIt de J'ohllg<u,:iÓ qlle cr;ur¡5 ara mateix a -\("("IÓ CATALANA.. , 

t,t1çi Catalunya fou tractada i tinguda le· t"iml)<)~tS, No pellsi, pas QUe n'hi ha prou /\CCIQ CATALAXA r .. porlfi.r ols stus 
Rahll~nt I)t'f terra c"mlui~tada i ma¡~rat del amb una c¡uula anyal ¡ (IUC els altre! tre· flJhrr;ls li /Jl4ll1rli i lo/u lu St'f.'('I ; u· 
11011 règim--darren. e~llt'raJU;a fallida--Ilue ballin. ~o; , .. m Iols e\5 catalanl, rts Iu blirlJrio.u dr tro/,lJl1O"do. 
a e...IJallya ha estat de cl-'fItra.litza.ció i no català o t'atalana. qUl' lIegdxcs ara aques- .\CCIO CAT.\L!\N.\ o;rolila l'rr lo rou-
de lIilJcrtat, st¡'uim igua l"!, assimilada ('a.ta_ ta. fulla IllIi ha de treballar. \n:¡() CATAU, sa MíÍ 'Ilol /vlrs Iu jJfiçi.alit ... s i loltS 
lunya .. les tcrre. m .. rtes de l'estC1'a ca~- :\A et d~lIarà mitÍiIO" et donarà el conM'l1, 1t'S ¡u(Nlluts d.'ls stlU fJdhrrils. 
tellana, Cal quc això ,'acahi! No wlem l'indicant ci lloc (Iue et Iwrloca; tu. 5i .\((10 CATAW\KA a.rsistci.r j lm;oro 
prendre re\'cnja, nu \"ule111 go\'ernar i ()llri~ elltru en 1;1 .eva l'rfl'<lllitzaeió ('(ln11)kix ds srus udhui/s qu.' "(l/tixiH Jur Cala-
mir ('[ l)ob1e (1111" duranl tres scg les en, scmpre amb ci teu dcure, sin6, caldria lem.I'1/.. 

.~~------~----~ 
ACCIÓ C A T A LAN A -P6X_ ll9 



70 

IlErISTA DE LA 
PBE:H.l.SA 

Eu LCl'l'oll,r liJ ;ut'CI ' 

La premsa ciutadana gairebé no ha 
comentat el famós discurs del cabdill 
èe la catalanofòbia republicana. Lle
vat dues o tres excepcions, la premsa 
dita barcelonina res no té de barcelo
nina. ni molt menys de catalana. La 
premsa diària de Barcelona podria 
sortir perfectament a qualsevol pro
vincia d'Espanya i ningú no hi troba
ria a mancar res. Anem a dir que com 
o provinciana es compta i com a tal 
actua. No hi ha un diari barceloní 
que abandona de tant en tant la seva 
plana central a la fantasia dels seus 
coHaboradors espanyols? 

El discurs d'En Lerroux a Les Ca
nàries, a qualsevol altre pafs amb mit
jana consciència nacional hauria pro
duït una reacció vivíssima. Durant al
guns dies el to de la premsa halI ria 
estat donat per les controvèrsies ini
ciades entorn d'aquella apeHació bèl
lica. Acf no ha passat res ... 

En canvi, la premsa comarcal, avui 
dia la veritable premsa catalana, ha 
donat proves de la seva sensibilitat 
patriòtica i irònicament o enèrgica
ment ha plantat cara a les audaces 
afirmacions del vell enemic de la nos
tra causa nacional. 

El Baix Penedès, del Vendrell, (16 
setembre) escriu en el seu editoria]: 

A(IUe~t polític funest, aque,t embauca
dor de les íngenuitats de la multí tud quan 
le~ multituds havi ... " d!' ~ervir-1i (rescam
b('l1 per a crear-5C una. posid6 enlairada, 
ha ¡ill¡:!ul ara un acte de sinceritat: En un 
discurs pronunciat a lc~ ill('~ Canàrks. 
amb ocasió d'una festa de lletn:s i art." 
ha hla.smat contra Catalunya. fent mani fes_ 
tacillns \an( ccmralitzadorC5, i amh un co
lor tan IlUjat dïmperiali~l11e. que lleixa 
molt pelit~ els me~ encarnissats catalanò
fobs que viu~n del pre~ll]lost f(UC Cat,,
[unya amb ~os ca/laIs cura d'alimentar, més 
que cap altra -rcgio'" de l'anèmica Es
panya. 

En Lerroux. que sota les màsque· 
res adoptades per represemar el pa
per de farsant amaga l'ànima d'un 
covard, no es deixa veure amb la 
frecuència d'abans pel nostre país. Ai
xò no ens desplau pas sobretot no te
nint encara Catalunya la llibertat de 
controlar els estrangers que la visi
ten per impedir l'entrada als indesit
jables. 

Les manifestacions anticatalanes 
les ha fetes En Lerroux fora de la 
nostra pàtria: 

L1ut1y, és, geogràficament, de la terr;t 
ll\>~lrada en aquesta hom; però més Ihllly 
es troba encara de les manife:;tacions men-

lideres (jUC. en troOar-sc.' ací, havia fet da
vant d llohlc: ell s'ha (lit republicà, i ara 
diu que tot alli) l'ra Ull pm romantici~me; 

en el seu periúdic, El Pr¡'!lr,·S(), e~ diu 
:lutOllomi.,>la. i ara vol ~()lmetre sense con
sid .... racions els rifenys, per a despré!.,
diu-tenir prou autoritat Iler a girar les 
arme5 en contra de la Catalunya amono
mi,ta: di s'ha dit pim:lr¡pllià, i ara vol 
comUatr, a ~;.u K i a fuc els "africans 
d'Espanya" perquè tcm que Ics rC'gifJns 
C\l~lerc!< llihcradc, deixaricn u~~fcta l'el1ge_ 
monja e Ilaurola. 

En Lerroux mai no ha estat republi
cà; mai no ha estat AUlOnomista; mai 
no ha estat obrerista: mai no ha estat 
simplement liberal. Aquests qualifica
tius se'ls ha aplicat per girar pèrfi
dament els bons republicans de Cata
lunya contra Catalunya; per organit
zar els obrers que viuen entre 110sal
tres no pas amb fins socials ans per 
llançar-los contra la ciutat cap i ca
sa l de la nostra terra; la seva tasca 
ha estat entre nosaltres, de descata
lanització, El vell Lerroux, emissari 
del país que detenta la llibertat del 
nostre, s'ha tret la careta i s'ha pre
sentat tal com és amb tOt l'impudor: 
un espanyol que odia la nostra Pà
tria i que per combatre-la es serveix 
de tots els mitjans. 

Are cs franc, i afa e!lS a~rada: IllIC 
no torni a Catalunya a dir mentides, 

No: que no torni simplement a Ca
talunya! 

I ,¿'I plet c f"lllTà 

AI Priorat (15 setembre) periòdic de 
Falset, En Cèsar Ferrater judica l'ur
gència de la resolució del nostre pro
blema nacional. Per què ajornar-la? 
Per què fer més aguda la tivantor en
tre catalans i dominadors? 

(:s n«c~,ari resoldre ci plet catal.'!., (~s 

ncccssaTÍ perquè els fets vill~, c1s fels 
reals quc pugnen pcr a obtindre la ,ancio 
do.:! dret, si ilO e~ n"o!.-n s'aguditztn, es 
ma[ognn, esborrallt d'dis ci camí de la 
e"l1còrdia 1 fent-l,lS pas'Olr ]ll'r l'lncons
cient camí de ['ctzar hoirós i im¡)rl'Cis, 

Catalunya nació és una realitat. La 
~eva voluntat d'alliberar-se es mani
festa contínuament. Cada dia Que pas
sa el divorci entre Catalunya i l'Estat 
detentador de la seva sobirania, és 
més palès. La diferència de criteri en
tre els dos pobles és essencial en tots 
els ordres de la vida política i social. 

Que ci fet cala[à és un fct "iu, real, bio
lò¡;:ic, ho demo,trcn k~ explosions (jue tot 
catala .. cnt esclatar en d moment mé~ im
pensat, ho t1emo~tr(n les continuades anar_ 
(juies dc l'Estat e~panyol, amb 11'S 111.1,,1:; 
ci pohle català i tot català ~eparadament, 
~e sent divorciat; ho d!'mostra el ~enti

ment de fàstic-permeti-se'm l'ex]lrwi6-

amb què mir('m lots i cauascú aquesta fun_ 
ció titelle~ca dels gOVCTllS espanyols en 
q\lè calltn i es formcn ministeris ¡Icr a 
passar ¡'estona i 110 fer mai res de l)rofit 
per a llur pàtria. I 1\0 prou amtl aixo, 
per a di(¡cultar l'.1,ctuaci<i del nostre govern 
autou'I1l1ic (la Mancomunitat) impossibili
tant tota obra uc vtritah1c mi[loració dels 
serveis (lublics, com suara amb l'afer dels 
Tclêiol1" 

Som catalans abans que tot. La 
convivència d'alguns segles pot haver 
establert lligams entre nosaltres i els 
específicament espanyols. S'ha d'aca
bar però el viure a grat de llurs or
gies i llurs inèpcies. 

Snm catalans d'eno;;à l1ue l'història té 
"ollscicllcia dels poblt s, L'ar.ima del llOS

tre pohll- fiO ha mort ~ino que viu IlJena 
do.: gràcia, I com aqut'lls de Maurit no es 
preOCU1!cn de fi l1ei.xe'ns, en.~ deix('n orfes 
de dl'{ensa en les lluites econòmiques amb 
altres països, com SU¡lTa amh França cn 
l'afer parlicularm('nt dels vins. 

AfirnU'm cada dia [a nostra fe en Ctta
lunya; treballem per ella; netegem-nos dc 
persona[i~mes i pensem (/uc la salut de la 
P~tr¡a és la salut ue tots. Com més cata
lans s('rcm mcs aprop tindrem la salvaci6 
si cadJ dia llen.~ern i {em quelcom en favor 
de la redempó6 de Catalunya, és a dir, per 
a f~solure el plet cata!;\. 

V'" j'e¡,ri8I1tf· e n/ali; 

El català sent aversió instintiva per 
les gestes de l'exèrcit mussolinià. El 
nostre tarannà pacffic repugna l'ús de 
la força i un molt, massa discret con
cepte de ço que representa la lluita 
per l'obtenció d'un ideal, ens ha, per 
dir-ho així, aburgesat, o, més clar en
cara, acovardit, Ens havem satisfet de 
saber-nos prou assenyats per a no 
prendre'ns res a la "va lenta" i lliu
rant-nos a un relativisme alarmant ha
vem posat tots els nostres ideals 'en 
!:olfa, això és a l'abast d'un grup de 
choristes que els canten Pàtria a tra
vés però sense vesllumar-ne per anys 
i panys llur realització. 

Precisament en el nostre numero 
pas!:at, a la secció d'Informació es
trangera , reproduíem un article apa
regut a Gerarchia publicació feixista 
italiana on es feia l'apologia de la mi
litarització prudent dels ideals col,lec
tius. Avui, a la mateixa secció repor
tem la propagació del feixisme per 
Europa i Amèrica, la seva internacio
nalització, 

A Catalunya, entre patriotes, és 
molt freqüent el da!ir-se per part dels 
temperaments extremistes per l'adop
ció dels procediments violents per a 
la implantació de l'ideal nacionalista, 
El feixisme mateix ha estat estudiat 
amb efecte per alguns catalans, no 
pas per aportar-ne la seva ideologia 
sinó per adaptar-ne l'organització. Car 
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és de remarcar que aquesta feixitza
ció del catalanisme que alguns recla
men difereix en absolut per la seva 
finalitat de les altres feix¡lzacions de 
partits estrangers. Es tracta, segons 
ells, de tenir disposats en esquadres 
de combat promptes i ràpides, els pa
triotes que s'avindran a acceptar la 
disciplina de l'organització, per ajudar 
a petits coups de force, l'acció moral
ment agressiva de les organitzacions 
polítiques. 

TOl això però no ha passat de les 
converses. Els que posem Catalunya 
en estai moral de guerra amb l'opres
sor, propugnem de moment una ofen
siva moral i en el corresponcnt estai 
mora l d'agressió. Sobre l'ús de la 
violència a la Conferència nacional i, 
fo poc per En Rovira i Virgili, avui, 
i en l'editorial de la primera plana 
s'ha Axat clarament el criteri d'Accró 
CATALANA. 

ÉS simptomàtic però, i per això ens 
en fem eco, que a un periòdic nacio
nalista conservador Matar6 ¡ la comar
ca (16 setembre) s'hi hagin publicat 
aquests paràgrafs: 

Sembla que a Itàlia dona molta feina 
aquuta organitzaci6 coneguda p<,r ('[s fus

eil/i (de fascino f"ixl, {Jue ve a ésser una 
lliga de ¡¡alriotc, it¡.lians. Per a donar 
una idea de la seva força caldrà dir que 
actualment hi esta •• afiliats un milió d'ho
mes de 18 a JO ally~, havent-hi ademês 
10.000 nois de 15 a 18 anys. El cap d'aques_ 
ta formidable força és l'antic ¡'-I/da socia_ 
lista Mussolini, ('[ qllal els ha organit>:at 
militarment. Lcs darreres lIolkies diuen 
Que van conqucrillt ciulats a la ~va ca\1~a 
i sembla que ~·hall decidit a marxar sobre 
Roma per a imposar-se i governar el país. 
Si pel cumí legal 110 ho at'onst'gueixen 
amenacen u,nh la revoluci6. 

Un cabdill com En ·Mussolini ens manca 
als catalans pl'r a portar-nos a la vic
tòria. Arriharl'm a trohar-lo .. ? 

I que En Josep Pla, antifeixista a ità_ 
lia, en una lletra seva sobre els fets 
de La Bisbal, apareguda a la Publici
tat (24 setembre) demana esquadres 
de combat, arditi catalans que, en ca
sos concrets, apliquin llur sanci6 a ls 
enemics de la Pàtria que hi conviuen 
traïdorament. 

Lel!l JI,i",tJr;CH '1(1(';olllll,. 

Amb referència a la proposició del 
prof. Murray, aprovada de l'Assam
blea ginebrina de la S. de les N. Re
naixement (23 set.) del Vendrell, pu
bli ca aquest comentari: 

La proposició tercera del proícs$or S\ 11-
rray, aprovada a Ginebra ¡)cr [a Comissió 
po[irica de l'Assemblea de la Socictat de 
les nacions ha estat satisfactori¡unent co-
1TICntada i fclü;ment acollida dintre C"lla
lunya, ¡¡er l';lplicació dirl'cle que lo! a Ja 
rcivil1dic3ció d·a[guns dl'ls nostres arets, 

vexats i pl'n('guits fins avui, Com a aspira
cions i).licites de caràcter quasi rcvolucio
nari. 

Aql1e~ta proposició, Itue dóna atribut a 
Catall1ny¡¡ p.çr reclamar a ]'E~t¡¡t e,p¡lIlyol 
el Iliurl' ús de la llengua pròpia davant 
dels tribunals. i l'ensenyament en català 
dins h:~ esc<>1es primàrics. sostingudes prr 
('11 dintre el !1.Qstrc poble haurà dc· fer 
{jUe Espanya, quc forl11é1 ¡;¡¡rt d'aquell or
ganisllll' internaÓonnl. ateogui [a recoma
naci6, {(·Ia a tots els Estats, de conèiX"l!r 
3. llurs respectives minories. ,inó es vnJ 
trohar en Iu situació cr"¡¡ic<t dI' mo~trar-sc 
davant del món. com un Estai atl"ica
ment opressor, ilidigne de seguir al costat 
deL; altr('s EstaIS. 

Lligats de mans i pcus, nome~ l'ns hu 
r¡uellat (,I SUprelll reC"uTS d'alçar el llOStre 
pcnsanWllt a la llum i evocar tOIa la idea
lital dd nostrc esperit, perquè tota la 
pàtria sc n·amarês. i amb ella ha sorgit 
Ja scva ¡'lIIimi1 irredl'1l1pt pcrò ¡¡hil·a. que ha 
clamat pels ~eus dn't'i. pels ."eUS rurs i pH 
Iu Sl'I';¡ Ililx·rtat, i que no so].; ha prolestat 
contra l'ús obligatori d'un llenguatge Que 
110 es ~eu, dal·ant els tribunals i a dintre 
les escoles, que ha fet mês, ha creut cntrc 
:rltres il,.';tÍ1udons tllla Unió jurídica un 
Institut 11<- la llengua i una Associació 'pro. 
lectora de rensenyança catalana, que a 
més d·anar decididl's a la reivindicació 
d'aquests dret~, han ajudat a elevar el 
no~tre idioma a la mi-s alta gradació. 

En cnnvi, degut a la interpretació 
donada a l'expressió "minories nacio
nal~,", modificada després per la de 

"minories de raça, de llengua o de re
l igi~", AI'Gn!! (21 set.) de Vilafranca 
eSCriu: 

Ha estat remoguda ara. amh el recent 
acord de la Societat de Ics nacions, la 
(jüestió de Ics minoric~ nacional~. llom ha 
tregut que Catalunya cr.a una d'elles. 

:\finoria nacional és, al nostre entendre, 
una part d'una çol-lcclivitat naC"ional qualse_ 
l'ol. sotmesa a un Estat fIlie 110 és ci pró
(li. El Ros~cI16. per exemple. reuneix aques_ 
tes condicions. 

Catalun:"1L, ])erÒ,-Cutalunya. Mallorca i 
\·alència-n() constitueix una minoriu na
ciunal. Catalunya. és ¡¡ació. amb tolcs les 
seves caracteristiques essencials, amb tots 
els drets a ésser lliurc. 

El Rosselló es ]Jot acollir a l'aconl de 
!CI. Societat de Ics nacions. C1.1alunya 00 

110\ de cap de Ics maneres demani.Lr el seu 
reconeixement ("t'm a. m.inoria !nacional. 
\ixò fóra un renunciament a la ,eva i!lde

¡!("ndència. 

Es tanmateix la bel la altivesa d'un 
català genui la que ha redactat aques
tes ratlles. Des d'aquest punt de vista 
compartim el !:eu criteri. Reconeguem 
però que la situació actual de Cata
lunya, fragmentada no pas solament en 
les porcions territorials esmentades si
n6 en el tros mateix conegut per Cata
lunya estricte, permet incloure Cata
J..,nva a dins aquelles minories lingüís
tiques sense rebaixar la seva dignitat. 
Fet i fet totes les armes si per ventura 
no són igualment bones ni idèntica
ment eficaces pOden ésser bellament 
útils. 

NOTIOIA. BI 

L'tlp/ee fie Pob[(·f 

Els pntriotes de les comarques ta
rragonines aniran diumenge, [ octu
bre, a l'històric monestir de Poblet en 
aplec organitzat per les joventuts na
cionalistes de Valls i de Montblanch. 

A les onze del matr tindrà lloc un ae
te d'afirmaci6 nacionalista, en el qual 
prendran part els senyors Antoni Ro
vira i Virgili i Jaume Bofill ¡ Matas, 
d'Accró CATALANA, i altres oradors de 
la "Lliga regionalista", "Uni6 catala
nista" i "Uni6 nacionalista republica
na de Tarragona". H i són convidats 
aixímateix els diputats a Corts i de la 
Mancomunitat. A dos quarts d'una, can
çons per l'Orfeó Tarragoní i l'Orfeó 
Montblanqu¡, i sardnnes per In cobla 
la Principal del Camp. 

NOTES que cal tenir en compte 
per la bona organitzaci6 de la festa.
Encara que la Companyia del Nord 
augmen tarà el nombre de cotxes dels 
combois ordinaris, la Comissi6 organit
zadora recomana que per evitar aglo-

meracions tothom que pugui utilitzi 
per al viatge tota mena de vehicles i 
aquesta recomanaci6 l'han de tenir 
més en compte les comarques poc dis
tants del Monestir de Poblet. 

-Així mateix es recomana als as
sistents que es portin el menjar o bé, 
que abans del 28 l'encomanin a una 
de les següents cases. Hotel "La Ca
pella", Hotel '·ViHa Engràcia", Hotel 
del "Centre" i "Masia Blanca", del 
Balneari d'Espluga de Francolf, situat 
a cinc minuts del .Monestir de Poblet; 
"Cà la Dolors" i "CA la Lluïsa", situa
des a la mateixa plaça del Monestir. 

HORARIS DE TRENS: Sortides de 
trens per anar a l'aplec.-Del Baixa
dor del Passeig de Gràcia, a les 5'45; 
de Vilanova, a Ics 7'04; de Vilafranca, 
11 les 6'39; de Vendrell, a les 7'16; de 
Valls, a les 8'45; de Tarragona, nIes 
7'35; de Reus, a les 8'22; de Mont
blanch, a les 9'40. Arriben a l'Espluga, 
t.l les 9'45. 

Retorn.-Sortida de l'Espluga, per 
Reus, Tarrngona, Barcelona, etc., fi les 
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16'42. També a les 18'10 surt un tren 
de mercaderies per Reus i Tarragona 
amb cotxes per a viatgers. 

Els de les comarques lIeydatanes te. 
nen encara millors combinacions: Sur
ten de L1eyda, a tes¡ 5 '30; de les Bor
ges, a les 6'32. Arriben a l'Espluga, 
a les 8. També es pot sortir de L1eyda, 
a les S'26 i s'arriba a l'Espluga a les 
ll. 

Trens de retorn, a les 16'56, 19'57 
i 22'34. 

La cQJtfe l'è ltc ia 

(l 'Eu, RfM;,.a 

Amb el present número serà repar
tit als inscrits a la nostra organització 
el text taquigràfic de la conferència 
que el nostre company N'A. Rovira i 
Virgili donà a l'Ateneu barcelonès la 
nit del 14 setembre. És un fullet de 
32 planes, amb cobertes de color, de 
12 X 17 cms. 

El seu continvut és segons aquest 
ordre: 

El nou període del Catalanisme.~ 
L'obra de l'esforç.-La diversitat de 
camin.s.-La intervenció.-Les for
mes de la intervenció.-L'odi aCata
lunya.-La intervenció parlamentària. 
-L'absurda coUaboraci6 ministerial. 
-Catalunya endins: el cas de l'Uni6 
monàrquica.-fmportància cabdal de 
l'en.senyament.-La qüestió religiosa i 
el calalanisme.-Nacionalisme i fede
ralisme.-La superstició econòmica.
La federació de les fan.tasmes.- L'am
bient internacional.-Les petites na
cionalitats i les grans.-L'apdlaci¡j a 
la força.-La Pàtria i el patrimoni.
Final: els camins que pugen i els que 
baixen. 

Aquest fullet es posa simultània
ment a la venda al preu de 0'25 cèn
tims. 

A .ctes lJe,' ,Jiu'I1u!"fJe 

ACCIó CATALANA intervindrà diu
menge, I novembre, als diversos ac
tes que es desenrotllaran a Poblet 
(oradors: A. Rovira i Virgili i Jaume 
Bofill); a Sant Feliu de Pallarols (ora
dors: Tomàs Carcés i Josep M." de 
Sagarra) i Rubl (orador: Ventura Gas
sol.) 

LI' PlrnLICI7'A '/, 
Diumenge, 1 octubre, aquest popu

lar rotatiu sortirà íntegrament redactat 
en la nostra llengua. L'ideari de la 
nostra organització ha trobat en aquest 
quotidià un orgue adicte, la llista de 
redactors i co ~l aboradors del qual és 
integrada en pran part per bons i ex
ceMents amics i propugnadors de 1'0-
bra magna Que s'ha PrQPQsat realit
zar Acc[ó CATALANA. 

No cal dir com augurem a la Publi
citat un èxit definitiu que permetrà 
no pas de restringir el tiratge dels 
altrest diaris que surten o poden sortir 

ACCI6 CATALANA 

en català, puix oue pels pocs que són 
i per altres més hi ha d'haver lloc a 
Cata lunya, sinó de contribuir a 1'0-
fensiva empresa contra la premsa an
ti~catalana que per vergonya nacional 
surt a Barcelona amb ¡'ajut de molts 
de patriotes ineons.cients. 

En recomanar la Publicitat als nos
tr~ amics no pretenem únicament que 
n'esdevinguin uns lectors assidus i uns 
subscriptors fidels sinó uns propaga
dors entusiastes. Tingui hom en comp
te que ultra la subscripció hi ha l'a
nunci veritable essència .... ·.0 agilitza 
la marxa del diari. I que ultra la pro
paganda directa a favor del diari ca
talà hi ha la indirecta consistent en 
la comribució que cadascú de nosal
tres pot posar per a desbancar els dia
ris enemics substraent-Ios els mitjans 
damunt els quals basen llur existèn
cia: la subscripció i ¡'anunci. 

~NFQB 1J.lA.OIQ 

ES7'BA.NGERA. 

1'..'1 f e ix isme . - .Lli, "e "U 

; u t e ,'u «cio" fil itZ O('; ó 
Sens,", fer nostres els comelltaris amh 

què van acompanyades, reprodulnl aques
tes dades ~ohre el fei",isme i les sevcs de
rh'acions a J"estranger, aparegudes a l'H,,
,lJaJlÍ¡.'. de Paris. 

El feixisme està a ¡llmt d'esdevenir un 
moviment mundial. ~I en[rc que antany 
els grans Icgi5tes romans dels quals es 
reclamen cls feixistes, ensenyen. al poble 
encara bàrhar ci respecte del dret. llurs 
ues<:endents s'apliquen avUI a violar 
la llei i retornen a ]"e~tal sclvatge. 
El "gran patriota" Mussolini pot estar 
joiós de [a seva obra. La seva influència 
no es limita pas a Itàlia. Ha f<:[ escola a 
tot lo m6n .. 

A HOKGRTA 

Els ~cus millors deix-... blcs. sense cap 
dubt{'". els ha trobat a Hongria. Recent
ment, representants dels magiars han anat 
a M ili, on han nuat relaeions estretes amb 
els feixistes italians. Els maRiars, llUC fins 
na s'in.slliraven sobretot dels proc.ediments 
emprats pcl ztarisme. entre els Cent-Ne
gres. han deddit d'organitzar tropes vo
lants en gran escala i hall anal a demanar 
consells a !lurs confrares d'[t.àlia. Cal veu
re (t\1C 110 tardaran a despassar llurs mes
tres. Si elttre els feixistc, d·Jt:Uia hi ha 
bon numbre ue jueus, els hongare.'iQs des
vetllats, resolta ment antisemites. sabran 
combinar els mètodes em¡)\cats en els pro
grames amb els mètodes 11lussoliniam. 
Tanmateix- Ilodran posar-s'hi coratjosament 
per tal com llur govern. a semblanç ... del 

d'Itàlia, els deixarà fer 
encoratjarà. 

A SurSSA 

fin, 
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tot els 

Si per ventura hOIll comprèn la inRuèn
cia ql1e poden exercir els fei.xistes al país 
de llorthy, és més curiós de veure paisos 
com Suïssa contagiar-se'n. Sembla que els 
llorers d'En :Mussolini no deixen dormir 
a un cert ginebri Que li diuen ~[a.nuel Fo· 
r{'"stier i el Qual ha decidit de salvar la seva 
pàtria del ~agell del comunisme. Forestier 
havia. exer<:it dura.nt la. guerra el clrrec de 
gcndarme de !"exèrcit suís. Després de l'ar_ 
mistici visClu&, d'.expedicnts. Acaba de fon
dar una associació feixista a Gènova. Jn
tervi<:wat recentment per Ull redactor de 
la Tribulre de Gell;v,', ha declarat que es 
consiuera com a cridat per a extirpar d 
comunisme de Ginebra. 

A ALEMAKYA 

Tamhê a Alemanya es produeix-en en 
;u¡uests moments moviments anàlegs. Ja 
s'ha dit que En ~{ussul;ni hi fa regular· 
ment e~tades de propaganda. Els {(,ixis
tes alemanys, que són poderosos. sobre tot 
a :\l1111ic. es diucn uacj¡mul-sarialisles. A
que.>[s dics, un grup de quaranta ellvai el 
C¡¡fi! DCII/seller Thcaler. 011 bombardejà els 
pacífics dients amb tots els gots, xops i 
sifons {Iue hi 11avia damunt les tauletes. 
amh predilecció els jueus als quals atuïren 
a cops de garrot. Bandejats de].. local se 
n'anaren tot tranquilament després d'haver 
romput els vidres del cafè, taraJ.lejant can· 
çons patriòtiques. l no era pas la primcra 
expedició aquest:l, per tal eom feia tres 
setmanes, aquest mateix cafè. havia estat 
a.';sallat per ells. 

A NORD .\MERICA 

A Nord Amèrica. com és sabut, els 
feixintcs duen el nom de K" Klux Klau. 
Ocasionalment però els hurgesos TIa orga
'li[;o.ats i llurs agents i sequaços fall íei
x-isnlle per lI\lr pro]li cOI11I)\e. 

1~1 premsa american, sïnquieta de l'em
Illeu dels mitjans ilegals als Estats Vnits. 
Així, ;1mb motiu dds procedil":len[s em
prats contra \VilJiam Fo.,ter. ci Chicayo 
Tri/!¡mt del 17 setcmbre. deia; "Si Fos· 
ter havia violat la l!ci, calia recòrrer als 
mitjnns que indica [a llei. S'ha obrat es
túpidament. Si ci l1Ial"ix govern viola [a 
IId, nu farà. sinó afavorir la i].legalitat. 
Mai més ningu no respectarà la llei si és 
tan ci¡mode d'es::arufejar-Ia. ... 

(':s (IOllCS interes~ant de constatar «l1e, 
[nt servint-sc del feixisme, In bl1rg<:sia co
mença de lenir llor davant l'extensió que 
pren el moviment. 

Així, Il. e .. el Consell dï':stat de Ginebra 
acaba d'obrir una enquesta a prO¡lÒs;t drls 
tràf"cs d'Emmanuel Foresti<:r. 
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