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EXTRET D·A.COIlDS 

DE SESSIONS 

CELEBRA.DES PEL 

CONSELL DIRECTIlT 

Sessió 17 desembre 

CONSTITUCió DEL CONSELL 

D'acord amb el paràgraf 11 de ¡'.,ti· 
cie 9 dels Estatuts, el Consell procedí 
a l'assignació dels càrrecs. fenl-se'n la 
següent distribució: 

President: Jaume Bofill i Mates. 
Vice-Presidents: L.. Nicolau d'Qlwcr 
A. Rovira i Virgili. 
Trnore,; RamOn d'Abadal i Vinyals. 
Secretaris: Carles Jordà i Fages, i 

Leandre Cervera. 

DELEGATS PER LES 
COMISSIONS 

Per a formar part de les Comissions 
previstes en l'article 14 dels Estatuts, 
es designaren els senyors següents: 

Pelai Vidal de Llobatera, Rarael Clo
sa i Cendra i Car1~ Pi i Sunyer, 
ORClANlnACló. 

Llurs Massot j Balaguer, PROPA

GANDA. 

Pere Nubiola, Professorat. 
Ramon Coll i Rodés, Jurídiques. 
Armengol Puig i Sa is, Mfdiques. 
Estanislau Duran i Reyna[s, Artístiques. 
MarU Esteve i Gu.u, Estudiants. 
August Matons, Pagesia. 

l'ROFESSIOSS LIBERALS 

Sessió 5 gener 

DE PROPAGANDA 

Acceptar en principi els convits. per 
a prendre part a actes d'altres entitats 
o part iculars, sempre que aquests actes 

I es racin • ba!';e exclusiva de la nostra 
organització i sense limitació de cri
teri. Quan es tractarà d'actes en col
labor.ció amb elements d'altres agru
pacions el Consell els analitzarà i pro
cedirà en con!';eqUència. 

Admetre l'adhesió d'cntitats sem
pre que facin seves les conclusions 
de la Conferència nacional i es com
prometin a actuar d'acord amb les nor
mes que donarà ACCIÓ CATAI.ANA. 

D'ORGANITZACIÓ 

Organitzar els nuclis d'ACCIÓ CATA
LANA a cada districte de Barcelona i 
a cada poble de fora, mitjançant el 
nomenament a cada un d'ells d'un 
delegat de la nostra agrupació al qual 
assistiran com a assessor, un repre
sentant de cada entitat i periòdic ad
herits. El nomenament d'aquest dele
gat el farA el Consell central a pro
po<;tll de la Comissió d'organització. 

D'ELECCIONS 

Intervenir, en la forma que opor
tunament es farA constar, en les vi
nents eleccions legislatives a Barce~ 
lona. 

DELEGACió A TARRAGONA 

Encarregar al senyor Rovira i Viro 
gili l'organització de la Delegació de 
Tarragona. 

Sessió 27 gener 

EL CINQUt APLEC COMARCAL 

Iniciar els treballs d'organització del 
Cinquè aplec comarcal d'ACCIÓ CATA
LANA, del qual se n'assenyalarA opor
tunament l'indret i la dala, 

Sessió 5 febrer 

D'ORGANITZACió 

Conte~tar una comunicació dels se
nyors Castells, Borràs i Gelabert, de 
Les Corts de Sarrià, en la qual es noti
fica la rundació immineol d'una enti. 
tat adherida a la nO:.lra organització, 
rent constar qUI: el Consell ho veu 
amb gust, tot recomanant, però, als 
esmentats senyors, que canviïn el nom 
que li volien donar d'ACCIÓ CATA
LANA, amb el r¡ d'evitar possibles con
rusions. 

DE PROPAGANDA 

Incloure dos o tres exemplars de la 
fulla "La marca de l'esclau", dins el 
present número del nostre butlletl, el 
qual des d'aquest número sortirà els 
dies 10 j 25 de cada mes, restablint 
aquella Intima comunicació, tan prea
da per tots, entre ACCió CATALANA, 
els seus amics i la premsa nacional. 

• • • 
Segons l'acord pres en la sessió del 

Consell central tinguda el 5 d'aquesl 
mes, incloem en aquest número al
guns exemplars de la famosa fulla vo
lant "La marca de l'esclau", Apro
fitem l'avinentesa de referir-nos-hi per 
a agrair profundament alc; patriotes 
de Catalunya, la recepció feta a la 
primera de les nostres fulles de propa
ganda. L'èxit ha estat tan solemne, 
que el nombre d'exemplars editats sex
tuplica en aquests moments la quan
tital que nosaltres havfem fixat com a 
nece!'Sària, L'avidesa dels patriotes per 
accelerar Ja catalanització del nostre 
territori nacional, fa preveure l'eficàcia 
de les nostres propagandes. De mo
men t a diversos indrets de Catalunya 
i a la mateixa capital de la nació, es
taments fins avui rebels o indiferents 
al culte sagrat de la nostra llengua, 
han pres en consideració la proposta 
d'alguns dels individus que la inte
gren, reclamant l'oRcialitat del català 
per :l llurs organitzacions socials i sin
dicals. Cal esperar que l'exemple dels 
uns estimularà l'arany dels altres i 
que la gloriosa llengua catalana reco
brarà, a no tardar, la seva sobirania 
entre els fills de la Pàtria. 

2a CTS. 
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En aque~t5 moments d'actuació in
c~.nt a favor de la reintegració na· 
cional dels dive~os e5tamenls. fs in
teressant de fixar-se en cerles petites 
estadfstique$ que. amb lIoabilf ,¡m 
.rany, ~tenen els patriotes actius. Una 
d'elles l'havem trobada a La Veu de 
Catalun}'cl (23 febrer). ~ feta damunt 
les dades referents a la llengua amb 
què s6n donades les conferèncie'i qua
resmals a les parròquies bartelonines; 
Heu's-I. ad: 

Tandes d'exercicis: 99. 
En català. 42; en espanyol. 51 ; en 

catall i espanyol, 2; en francè$, 3. en 
anglès, I. 

Les quals es distribueixen en aquest 
ordre: 

Per a hòmen~: 17. 
En catall, 13; en espanyol, 3; en 

francès, I. 

Per a senyores: 23. 
En catall, 6; en espanyol. 17. 

Per a Filles de Ml.lria; 15. 
En catall, I; en erop.oyol, 11; en 

(nncb, 2; en angl~, I. 

Per a serven'es: lO. 
En catalA, 4; en espanyol. 5; en ca-

talA i en espanyol, I. 

Per a obreres: 12. 
En catall, 8: en ~panyol, 4. 

Per a IIf)rmaJi.sfes: l, en t'>panyol. 

Pa a infermeres: I, en ~panyol. 

Per a nois i noies: 6. 
En catalA, 4; en espanyol, 2. 

Tandes generals: 14. 
En cataU" 6; en espanyol, 7; en ca

talA i espanyol, lo 

No cal pa~ esforçar.se a treure con· 
:seqU~ncies a la doloro<la lectura 
d'aquesta estadlstica. Cada lector pel 
seu compte les treurA i molt justes. La 
primera de les quals és que les n~tres 
dones semblen dominades pel prestigi 
de ,"oratòria espanyola. talment, que 
en una congregació jovenfvola com ts 
la de Filles de Maria, es donen O!'lZE 

conferències en ESPANYOl. i L:NA de so
Ia en CATALÀ, nombre inferior a les 
que s'estan donant en (ranc~s i igual 
a les que ~ donaran en angl~. 

¿ Causes? Sense intenció de fer pre
valdre el nostre alteri n'a$$cnyalarem 
algunes: 

ACCIO CATALA~A 

I. - La reblesa de la intervenci6 
civil de les no~tres dones en el afers 
patriòtics i ciutadans originada per la 
manife~la preterició amb què pares, 
marits, genoans i promeso~ manlenen 
a llurs mulle~. filles, germanes i pro
meses quan :se parla d'afers "polftics o 
inte).lectuals" en els quals elles. segons 
la frase estereotipada, 'no hi entenen 
us ". El mateix e~poruguiment amb 
què es veuen obJjgade~ a reservar llur 
parer en el clos de la ramflia. és l'es· 
poruguiment amb què es presenlen a 
les juntes O reunions on se prenen els 
acords apatriòtics o antipatriòtics que 
després lamentem. 

Exemple: A la recloria S., a la con· 
gregació P .. i a la conferència de se
nyores S', casos qUe no::.ahres conei
xem amb tOts el!! detall .. , e!> plantejA 
amb motiu d'aqu~tes tandes d'exerci
cis la qüett.tió de la llengua. I en tob 
e-I<¡; tres indrets triomfA el criteri espa· 
nyol defen!!at per una minoria insig
nificant de senyores. A tots tres indrets 
un 95 f; de le~ concurrents eren par
tidàries de la solució catalana, però 
acostumades a callar, davant el .. cine 
trafagots espanyols restants l'an ca· 
llar tam b\!. 

La modèstia catalana de les nostres 
dones, tan vantada, és, doncs un greu 
inconvenient per a la intervenció fe
menina a la causa nacionalista. (A la 
Parròquia. S', es desenrotllà exacta
ment aixl: Una senyora ~panyola diu 
en veu alta: -La st:rlora X pidt: que los 
Ejercicios se den en cataI4n. El se
nyor Rector' Aqueste~ qiiestions no 
s'hi porten a l'Esglésw! Una altra se
nyora: ts clar! Ves t'n què surten 
ara! La senyora patriota acovardida: 
}o no dic rt's, ft'u com us sembii... 
Crec, però, que tractant-se d'Exerci
cis destinllts a gent catalana s'haurien 
de donar en la nostra llengu.a.-.A la 
sOMida. dt:~pré$ d'haver-se acordal fer 
elc; Exercicis en e .. panyol totes les se
nyore:> concurrents, A E.xcp.I'CI6 or 
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TRES, ho comentaven desfavorable
ment .. ). En una congregació de Fi· 
lles de Maria només n'hi h:l\'ia una 
que ho volia en et'>panyol i triomfà I 

2. L'acovardiment que a molts cata
lans. hòmens i done~ els pren davant 
la falsa eloqUència del primer espa
n)'ol que els planta cara en una reunió 
social. Fa poc, en un club de tennis, 
es plantejà la qUestló del català com a 
oficial. Un plebiscit preparatori entre 
els 32 concurrent~ havia donat: 19 
vols a favor del català; 5 a fR\'or de la 
cooficialitat del catalA i de l'espanyol; 
8 a favor de l'espanyol com a única 
llengua. Una majoria absoluta, doncs. 
a fa .. 'or del català com a única llen
gua oficial. Doncs bé: un parell de dis
cursos de dos currotacos espanyols, 
nyèbits sota tOt!! el ordres, acovardf 
nombre de concurrents fins al punt que 
el re!<u1tat dcfinitu, s'inclinà a favor 
de la cooficialitat. segons aqueMa dis
tribució. 15 votS n favor de la coofi
cialitat. 9 a favor del català exclusiu, 
i 8 a favor de l'espanyol exclusiu, 
Això és: els catalans transigiren a fa
vor de la cooficialitat mentte els es
panyols no cediren ni un sol VOl per a 
aquesta solució de pretesa concòrdia! 

Eslem, doncs, acovardits i cal llui
tar ardidament contra aquest greu de
fecte. Cal, sobre tot, estimular les nos· 
tres mullen, les nostres germanes, les 
no:-;tres promese;, perquè en llurs as· 
sociacions benèfiques, en llurs congre· 
gaeion!! parroquials, en llurs sindicals 
profe~iona1s, en llurs robers, en llurs 
patronats, etc., gallegin franc311'lent, 
allament, descaradament a favor de to
tes les reivindicacions patriòtiques ca· 
talanes. Cal que en in~tituls, sacris
ties, "indicats i clubs, l'acovardit, l'es
poruguit, l'espatarrat, el cap-moix si· 
gui el no català o el desca!!tat. Per a 
això cal reintegrar la dona en els seu!>; 
drets civils a dins de la familia i cal 
reintegrar el'l hòmens en llur simple 
qualitat de tab. 

A. L ES DONES CA T ALA.VES 
. Acció clltaLma" ha vingut des de 

lu seva fundació propugnant per unll 
directa intervenció f~menina en lu 
lluita per III cau .... a de la n!!stra lli
bertat n¡JCional. A la Conftri'nciu 
fUJcional ens hi referirem i des del 
nostre puiódic havem insistit perquè 
aq",da intervenció los v.uta ¡ t:ficaç. 

I Recentment havem tingut el goig de 

veure com ei nombre de les associ¡J
des a 1¡J nostra organització augmrn· 
tava m()lt sensiblement i fa pocs dies 
presenciàrem el bellissim acte de la 
inscripció d'un. grup de noies, ¡ovenis. 
sime .... i disposa.Jes a treballar intenw· 
ment a favor de lrJ tasca que ens 
huvem emprès. 

Avui ell;, t'S grat, en aquen l'rimer 
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número de 1923 de pub/jcar una 
crid,l a la l'l'gada a.~Si'nyada j vi· 
brant' que ¡tIlLl distingida compun}'a 
t/dreça a les dones de Catl1lunya, per 
tal <lue !enl·U càrrec de w importàn
cia de l'adual moviment patriòtic pres_ 
tjn Uur coUa¿'oraC"ió j ajut a l'obra 
d'AccIó CATAI.A~A, la més compren
sh'ument nacional, 1<1 més !UVOTGSU
meJ¡t catalullrsca, la de més ampli 
desenrot/l<Jment lie totes les que s'han 
iníciat u ['empar dl' Iu Renaixençu 
c<.l/dlana. 

lIel/'s ¡Ici ris helis mots: 

A LES DONES CATALANES 

Acero CATAI.AN ..... aquesta unió de 
patriotes ferms i desinteressats, cns 
crida. I ens crida prcci~nment per 
atorgar-nos, dllVant la Pàtria, els ma
teixos dret!', impo~nllt-nos a la vegada 
els mateixos deure~ dels hòmens. 

Ens havfem convençut que la nostra 
tasca patriòtica, àdhuc exlrami1ilant
nos, COIl!'.iMia a Mber-nos guarnir amb 
lIacets catalans, ballar sardanes, can
tar qualque vegada "Els. Segadors" i 
!>i venia a tomb, donar algun "Visca 
Catalunya". Veritablement, Rns ara, 
la nostra catalanitat no podia expan
dir-se gaire més. Si es predicava al 
pobl~ l'ideal català, cra amb un ti im
mediat i d'urgència: generalment unes 
t:leccion",. No semblava molt nece!'.~ari 

que la rogucrada patriòtica durés més 
enllà de vint-i.quatre hores. Nosaltres, 
en no poder votar resultàvem insig
nificants i naturalment que en enten
dre aixr el catalanisme la nostra ac
tuació era ben rc~tringida i menys
preable. 

Però avui, arribat l'ideal català a 
plena maduresa, avui, en constituir-se 
ACCIó CA.TALA.NA e!>Sencialment patriò
tica, la tasca a realitzar per nosaltres, 
de minsA com era, ha esdevingut gran
diOsa i transcendental. ACCIó CATALA
NA ens In reserva aqucsta tasca: cal 
que la fem. 

Nosaltres podem no scntir·nos IUre
les per la politica, però ens havem 
de sentir necessàriament atretcs pel 
patriotisme. El fet d'és~er home o do
na no és el ret d'ésser o no ésser pa
triota català. 

La diferència de se:xc no és possi. 
ble que comporti altra cosa que una 
distinta modalitat do patriotisme, però 
mai ni tan sols una major o menor 
Intensitat de sentiments. 

B.\RCELONA. 2H l·lBRJ:;R '923 

Endemés, la poHtica no fs pas cosa 
essencial al nOStre moviment. La ma
nent de govenar-se un poble, no 6; 
una qüestió vital: davant l'ésser o no 
é!~r de la nació, és de ben poca 
transcendència; per tanl, encara que 
"-e'ns hagués cridat, podlem excusar
nos d'intervenir-hi senSe fer manca
ment al no~tre deure de catalanes. 
PerO, en demanar la nostra coopera
ció per a formar la consciència pa
triòtica del nostre poble, cn encoma
nar-no!; precisament la feina que ens 
pertoca, modelar sentiments, no po
dem negar el no!-otre ajut. 

Ha\'cm de laborar l'estructura de la 
PiUria i encara el nacionalisme no és 
un tol compacte i cal que ho sigui 
scn~e dilacions. El sentiment de pà
tria presenta buidors que podem om
plir amb el nostre esforç. 

Indubtablement que els hòmens que 
encara no senten per Catalunya el ve
ritable amor d'un català, tenen prop 
seu una dona que els serà eSposa, filla 
o germana. Qui, doncs, més que la do
na pot convertir-lo? 

Qui millor que nosaltres podrà dur 
la llum de la veritat patriòtica a les 
meniS encara ofu!<cades per la rutina, 
per la inconsciència o per l'egoh.me? 
En nom de què podem negar·nos al 
convit més que convit 6; una crida 
al nOstre deure d'ACCIÓ CATALANA? 

Podem dir que no ens atany? No 
sÓn Alls de mares catalanes aquells qui 
han mort al Marroc defensant la pà
tria del!; allres? No són fills de dones 
catalanes els infants condemnats a 
aprcndre en la llengua que no parlen 
els llavis amorosos de la mare? 

Només per egoisme o incomprensió 
podrfem negar l'esforç que se'ns de
mana. Permetrem que puguin consi
derar-nos egoistes? És tan poc feme
nf l'egoisme! 

I qui pot creure'ns ineptes, havent 
donat proves d'aptesa en tOlS els or
dres de la vida? Acusarem només in
comprensió davant el magne problema 
de la llibertat de la Pitfria? 

Cal desmoMrar que sabem fer tasca 
seriosa i enèrgica. Que no som ni 
menys patriotes ni menys dignes de 
lloances que les dones d'Irlanda, que 
les dones de Finlàndia, que les dones 
de França. Que en nosaltres batega un 
cor catalanlssim, capaç de tota ferme· 
sa i de IOt heroisme i de tot sacrifici! 

V,CTÒRIA OELCI.ÒS I PUJOL 
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BEJ'rSTA DE LA 
PBEUSA 

Un defecte capital dels calalans no 
incorporats a la causa de la Pàtria, 
és llur provincianisme. El Gironès (23 
febrer" a propòsit d'un acte de pro
paganda celebrat a Girona a favor de 
dctenninada empresa industrial, ha es
crit UllS comentaris justíssims: 

M L'~'l't'rit l'''u\'incià, mel~luill("'t, ridk"ul. 
p<>C<l l'oea. e-s m.am{("'st.ill a l~hl!lJa pels 
caires rtolanlatari~ dtol llUC 1)(¡(lricm "n,,!O<·· 
nar m.J.nifl:">oWcinos d·<J({JttJ!""iç"lI'. :!colU
{/lirisme (¡Uto no \vI pas dir UII"- di'l'vsició 

e,,"trària a allò (jue l's l'rinciri i f¡.nam,nl 
dt· Ja vida naci(!lI;,1 de <..àtaIWlya, ~inó 1fu<! 

~\>!niJIca UII.:l timidua, una rutili:!. u ulla 
indiferi·t1eia l'('r ;¡ o~lentar, t1dcl\lòar i pro

Jla¡,car I"t ali;, qllto rq'rCIII ta a.lgwla cv~ 
~ n harmoni;¡ amb Ja manera d'CsSlT de la 
IIO~tra lerra , de Iu k"\"U; ¡x-rrc'llath' 
Htl>stanrÍ;¡J," . 

¿Què cal fer davant d'aquest estat 
d't'Sperit? Evidentment que la timi
de~a, propagada fins al descoratja
ment, és una tara que arrossega cata
lans nombrosfssims cap a un estat 
d'inèrcia que serveix a l'adversari per 
estendre el seu poder i posar-nos sub
tilment sota la seva dominació. 

\(Iu.·lta timide~a. ar¡udl;1 rutina i :u¡udla 
;1I(!ifcTl'nóa é~ alt,) (tUC cal c"mhatrc amil 

Ic. ant.·, uc ]'cxcmplt"", de la c"ntinuit:1! i 
de:: 1.1 pt·rnla~li". (,s Ja !fraT1 taKa dto la in· 
tvn~ifical"i6 <Ito! patri"ti.lTll' cat;ltà VI'TS la 
n'integr;,citJ t"tal d. Catalun)'a én ~i ma 
\l·ix:¡ 

Això és, cI recobrament de Cata
lunya, del qual tan eloqüentment ha 
parJflt En Bofill i Mates. Recobrar-se 
totalment i integralment cada català 
com a tal i la c01-lectivitat com a na
ció, és constituir el bloc contra el qual 
l'afany de domini de l'adversari res 
no podrà i davant el qual els esperits 
febles. els Hmids. els rutinaris, els in
diferents, hauran o de sucombir rein
tegrant-se a la massa dels patriotes 
cada dia més imponenl i abassaga
dora o anuJ.lar-se com a ciutadans. 

Queda certament molt ¡>er iu i cal no 
pl"rdrc cap nCouió l)r''1,ieia L't'r a guanyar 
un PM¡ t'll aqUtM eami iudicat, Que i·, el 
camil operatori <k l'eficàcia dd catala· 
nisme. 



Cal convenir que cada dia que pas
sa les manifestacions provincianes es
devenen més rares entre nosaltres. 
Amb lot, quan menys hom espera, a 
l'indret menys sospitós, en el cercle 
que crèiem més clos o a la individua
litat que crèiem m~s guanyada, aquest 
provincianisme apareix tot-d'una fent 
trontollar per un moment la solidesa 
d'una fe que, com la patriòtica, ha 
d'ésser incommobible, Per un afer per
sonal, per unes diferències de caràc
ter privat, per una simple veHeïtat en 
la qual tOt sovint molt té que veure 
la vanitat, certs estaments, determi
nades agrupacions o individus isolats 
reculen. es rebaixen, s'autodenigren, 
acceptant l'imperi enemic o admetent
ne l'afalac morbós. 

Això s'esdevé amb excessiva fre
qüència presisament en aquell aspecte 
del catalanisme en què més unànime
ment hauríem de mostrar-nos intran
sigents: l'ús de la llengua pròpia. La 
marca de l'esclau que durant massa 
temps ens ha assenyalat com un ramat 
camr de l'escorxador, Quan la crèieu 
gairebé esborrada, redimits pel nostre 
culte fervorós, sagna a l'hora menys 
propfcia damunt un llom que s'ajup. 

Cal afirmar com el Gironès, que 
quan se convida a un acte públic a una 
multitud catalana, quan se preté aple
gar els catalans sigui pel motiu que 
sigui, s'ha d'emprar el calalà. Del con
trari, ultra la desatenció que això re
presenta pels patriotes, hi ha la con
fessió pública -d'acceptar un estigma, 
La solució més simple en aquests ca
sos és l'abstenció absoluta a concórrer 
a l'acte al qual som cridats i una nega· 
tiva franca a coHaborar a l'empresa a 
la qual tan estranyament se'ns con
vida, 

D cs " c llln "fIte ul 

~s reconfortant la lectura de la 
premsa catalana comarcal. , si encara 
és dolorós ve-ure com d'ací o d'allà de 
Calalunya ens arriba de tant en tant 
un periòdic redactat en e~panyol, o, 
redactat en català i inspirat a l'espa
nyola, l'optimisme que traspuen les 
fulles nacionalistes guareixen ben tost 
d'aquella tristesa. Heu's acf, per exem
ple, Avant!, de Vilafranca del Pene
dès, on no hi ha ratlla escrita que no 
sigui com una vena de sang càHida 
d'amor a Catalunya. En el seu núme
ro del 24 febrer parla del renaixement 
patriòtic en aquella comarca: 

.. A vui és el Penedès mateix que es deci
deix a emprendre ci desvetllament comarcal 
l)el ~cu propi compte ... \ diversos indrct~ 

de Ja nostra comarca es preparen mítings 
(w propaganda. Al Vendrell, diumenge vi
nellt. la vila es sentirà amarada per la pa
raula dels que propugnen., com lIosaltrc~, 

per la constituci6 d'un Estat català inde
peodent. A \ïlanova. s·allun::.ia un .. cIe 
de deSl_~,rcuge per l'ofensa in ferida a l'em
blema de la Pàtria. l que 110 s'estronqui 
pas ad aquesta tasca de redrc.;;amcnl: que 
totes les vilts penedesenques siell1 assoana
des per la sana doctrina patriOtica. 

Que quan arri1)arà l'hora tan esperada 
del nostre alliberament, cadascú estigui 
al <,Cu lloc, preparat ¡>er a totes les even
tualitats ". 

Quan arribarà l'hora caldrà que si
guin totes les comarques de Catalu
nya que, rivalitzant en idealisme i en 
abnegació catalanes, ocupin cadascuna 
el seu lloc, integrant el cos mobilitzat 
de la Pàtria. Per a això cal qUe el bell 
desvetllament del Penedès, com el de 
les altres comarques del nostre territo
ri nacional, sigui ràpid i segur. 

Escrivíem un dia, a propòsit de la 
recatalanització dels cognoms, que hi 
havia una lletra autènticament espa
nyola que els esclavitzava i que calia 
arrencar com un mal gra: la ñ. Hi 
ha catalanista, fins i tot ultra radical, 
que hi ha agafat tant d'apreci que no 
hi ha manera de donar-li entenent que 
poleixi et seu nom i et retorni al seu 
bell estat. L'home que diu a tot drap 
que espera l'hora de la lluita decisiva 
i que es vanta com un futur heroi, re
cula covardament davant d'una pre
caució d'higiene elemental com és la 
de la desespanyolització del nom. 1 
tanmateix la fi és un símbol de domi
ni com pocs n'hi ha. Des d'aquestes 
planes i amb l'ajut de tota la premsa 
nacional-alguns òrgans de la qual ho 
vénen secundant d'una manera exem
plar - pensem reprendre 1ft nostra 
campanya a favor de la recalalanitza
ci6 dels cognoms. De moment havem
nos-la amb la ñ fatídica, i sota un al
tre aspecte: la de la Catalunya con
vertida en Cataluña per obra i gràcia 
de la mala premsa, 

Alt Empordà, de Figueres,-s'hi ha 
referit de poc: 

So\-int, diu, havem vist evocada, en la 
prems.a espar:yoli...:ant o sirn"lemcnt es]la
nyolit...:ada, una Catalunya singular-,que 

el1s escriuen amb ñ,-bona minyona 00111 

no se'n pugui ésser més. CJue de tant en 
ta'l1it escriu C.lr!CS al diari A B e felici
tant-lo ¡lCr la seva C1l11l1la.nya ps.c-udo-es
PBnyolÍlzant i anticatalanista, i que posa 
pell de rgal1ina d'emoció <juan sap que vin
drà algun personatge espanyol a fer el fat
xenda per casa nostra. o bé llegeix a tot 
drap La Vall[Jlwrdia i l'altra premsa" in
consíllil". Afluesta Ç¡¡.talunya que s'e&Criu 
:1mb fi t!s una ficció i un sofi.~lIIa que s'han 
inventat quatre dcs"agllt~. No neguem pas 
que hi hagi a Catalunya algú capaç de fe
licitar A 8 e, ue posar-se levit..-"l i xistera 
per anar a rebre a qualsevol personatge 
intrú~, i d'cngr.escar-se cn la lectura de les 
esqueles de LI! Fau!J!wrdia; però de re
conèixer a pretendre que efectivament 
aquests esguerrats de l'esllcrit fOrffi(!l1 la 
unitnt èlltica (IUC eorrespOll a. CalaIU'llya,
la Catalunya nutèllliea,-hi '-a Ull món de 
diferència. 

Amb més pocs mots: Cataluña amb 
la ñ bàrbara, no és Catalunya. H i ha 
només una Catalunya veritable, totes 
altres nominacions són disfresses, ma
niquís, ninots de ventríloc, ,amb què 
els mals patriotes volen simular la fi
gura augusta de la nostra Pàtria per a 
gaudir·se dels beneficis que en paga
ment de llur viltat reben de l'enemic, 
Només hi ha una Catalunya, santa i 
venerada I Aquest facsímil pervers amb 
què alguns la presenten, fent-la par
lar espanyol, fent-la interessar en 
afers ·als qua ls la veritable Catalunya 
és estranya, cobrint-la amb una ban
dera que no és la gloriosa bandera au
tèntica i cabriolejant al ritme êxòtic 
d'una musica faHaç, és un parrac que 
cal lliurar a les flames, 

Komés hi ha una Catalunya autèntic..1, 
qUf.' ha creat una llc,¡¡¡gua. ¡lropin, que ha 
\'iseut una història autòctona que s'endinsa 
a través dels segles i que en la convivència 
secttlar ha vist formada la seva tradició 
jurídica. El, orgallismcs i individus dc¡;
paisats, per bé que ViS(IUi n a Catalunya, 
no formen pa.s ta Catalunya nacional; .s6n 
només un.a prolongació espiritual d'Espa
nya. No poden evocar ni als ulls llostres 
ni als ulls dels estranys ci nom autèntic de 
la p:\tria. catalana. 

La Cataluña empescada per fer e l 
joc als assimilistes espanyols es troba 
en aquest moment agonitzant. I val a 
dir que aquells qui avui dia parlen en_ 
tre nosaltres en nom seu són en llur 
major nombre no catalans que viuen 
d'un doble favor: del que els atorga 
l'Estat que detenta la nostra llibertat 
i del que els atorguem nosaltres to-
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lerant-Ios a costat 
de complaença. 

nostre amb massa 

:-"'()llk~ Il'hi hil una dc Catalunya. I és 
.. n\Jl~ la matl"illiól. lH.:rmanenl, eterna. El 
11lI~ttri de la I)c].licola k rh(Jll\t de Ics Irell 
earl'5~ ilO bo apljcahlt a Catalunya. 

~ ... ~~~ ¡ofc '~l- ,_ , nacions per a l'enemic declarat de 

t l
, n ~: ~ ~ ;;;¡ Catalunya. _!?.' !íI'I~ tJ).Tr /'iYI]¡ "S,,;ptMum", com tante, d'alt, •• 

- . ___ ~--_ .... _-;~ publtcaclons catalanes, comparteix el 

Catalunya només en If 
"ben rranca i ben lleia'''. 

una de cara 

"SCRIPTDRIUM" 

Heu's ac! una nova publicació cata
lana, nacionalista per damunt de tot 
addicte a ACCIÓ CATAt..ANA i ben escri: 
ta, ben pensada i ben editada. Surt a 
Ripoll (Redacció i Administració: Ca
rrer Macià, Tipografia Ripollesa) i el 
bell esperit que l'informa ens permet 
d'emetre algunes consideracions entorn 
de les publicacions catalanes comar
cals. 

l'lrtfm,1 de: I. fulli mnat El C~II dt Iu MAItI"It}''' 
d~ \'l'tndl • 

Fa poc un coJ.lega lamentava la pug
na establerta entre les diverses orga
niu:acions catalanistes i retreia l'erec
te perniciós que entre els patriotes co
marcals produ'íen les disencions ciuta
danes. De la Publicitat estant òrgan 
adequat per a definir a'luestes diver
gències. s'ha explicat i interpretat llur 
sentit i se n'ha revelat l'abast. Nos
altres, des d'ACCIÓ CATAt..ANA denun
ciem, en canvi, el mal efecte que entre 
els patriotes ciutadans prOdueixen les 
disencions comarcals. 

---
El nom de la nOSlra publicació 

r "'OUI'f ··.r ......... _ .,_ ..... _-- ....... - ........ _--__ ,_._ ... __ .. _, ...... E .. 01 ... _._. __ .. __ ', .... _ ... .. .... -... __ .-_ .. _._-- ........ ~._,_ ... ---_.~ .. __ ,_ ~_", __ ".-.o .. 
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"_(Ilmll de: .11 rolll1 mual $tr!pl.rl¡¡/II, de: Ripoll. 
rorllllh 1111, X u CIIII 

Quan en una mateixa comarca o en 
una mateixa localitat òrgans assenya
lats dels agrupaments nacionalistes en 
pugna debaten afers tot sovint d'una 
mfsem significació ciutadana, aquells 
qui en vivim allunyats. aquells qui no 
respirem l'ambient carregat de la co
marca o de la vila sentim una verita
ble angúnia i voldrfem posar a contri
bució tot cI nostre fervor catalanesc. 
tota In nostra cordinlitat patriòtica per 
a mitigar la lluita funesta i cobricelar 
els comblltents, en abraçada de germa
nor, SOln la bandera comú. 

Avui dia, la premsa comarcal cata
lana, sobretot la francament naciona· 
lista, manté un to dignrssim. Si no fos
sin les intemperàncies dels caràcters 
de diffcil contcnció, si les lluites elec
torals no es mantinguessin encara sota 
el jou d,!l la dominació espanyola 
mestre en la corrupció i a dividir, una 
alta placidesa permetria d'estendre la 
magna solidaritat patriòtica desitjable 
per a acomplir la tasca urgent de vèn
cer l'enemic int erior per a preparar 
la lluita definitiva. 

La premsa nacionalista ha de po
sar tot el seu interès a fer altament 
civils les lluites locals i, sobretot, a 
mantenir-se objectiva davant tot allò 
que no atany directament a la causa 
de la Pàtria o que pot exacerbar els 
temperaments sensibles. Per damunt 
de les baralles d'aquests carrerons 
senSe sortida que hi ha a tots els 
llogarets. la premsa catalanista ha de 
mantenir - se amplament tolerant, 
exemplarment generosa, dignament ci
vil, guardant nomé!> les seves indig-

s~u amor a la causa de la independèn_ 
cJa de la Pàtria. amb el de la vila 011 
apareix. Estimar Catalunya sobre tO
tes les coses i l'indret on hom ~jorna 
com a un tros de la Pàtria que cal 
dignificar en tots els ordres, heu's acr 
la doble amor de la prem!!a comarcal. 
Car és cosa aceptable que hi ha d'ha
ver una rivalitat entre periòdics i viles 
catalanes: aquella nada de la pugna 
nobiHssima per a superar-se en Ileial
rat i en perrecció per a servir la Pà
tria i honorar-la. Aquella que permeti 
esperar que la flama encesa a cada 
Ilogarer, d'amor a la Pàtria, a la cul
tura i a la ciutadania, assenyalarà a 
no tardar molt que hi ha centenars 
d'indrets del nostre territori aptes, dig
nes, prestos R esdevenir cap i casal de 
la Nació. 

"EL CRIT DE LA MUNTANYA" 

Heu's aci una fulla mensual a la 
lectura de la qual ens sentim cada 
vegada més emocionats. Surt a Valèn
cia (tota la correspondència cal adre
çar-la a Vicent TomJs i Mart1. Pilar, 
8, I.·), i és d'un valenciani~me nobi. 
Ifssim i desinteressat. A la capçalera, 
refonnada dalTerament. un pagès va
lencià, fa voleiar la gloriosa bandera 
de les quatre barres mentre branda 
a l'esquerra la falç simbOlica. Tan-
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6 ACCiÓ CATALANA 

mateix el, doble símbol de redempCiÓ]- Estudis de literatura, per Tomàs ~ar. 
d~ls patnotes de la Catalunya es- cès; Estudis d'arquitectura, per Josep 
tncta! A. Ràfols; Estudis d'aeronàutica, per 

Literàriament és correctíssima i la Antoni Annangué; Estudis militars 
impressi4, acurada. El text del darrer per"" *. La subscripció val 10 pes~ 
número que acabem de rebre es man- setes l'any. 
té amb l'alt fervor dels números an-
teriors. Publica una "Gaseta naciona-
Iista" on dóna compte dels movimenls 
de reivindicació nacional peninsulars 
i extra peninsulars. Es manté per mit
jà d'una subscripció pennanent a la 
qual contribueixen els valencianistes 
que li són afectes. Això fa més càHid 
el seu contingut i li manté aquell en
cís de les coses naixents i vacHlanls 
però, mogudes per aquella fe que con
tra totes les adversitats es propaga 
Ilns a mobilitzar els cors ben nats i 
les voluntats més belles. 

ACCIó CATALANA saluda en "El crit 
de la muntanya" als germans de la 
València irredempt. 

"MONITOR" 

Ha reaparegut aquesta famosa "Ga
seta nacional de política, d'art i de li
teratura ". La seva impressió impeca
ble, els magnífics gravats que l'acom
panyen i un cert matfs original en les 
seves directives inteJ.\etuals ,i donen 
un aire de cosa distingida i singular 
que fa qUe sigui recercada i llegida 
amb interès. (Redacció: Àngels, 22 j 

24; Administració: Llibreria nacional 
catalana. Granvia, 613. Barcelona). 

En l'editorial del número de gener 
que havem rebut, exposa la seva ad
hesió a AccIó CATALANA amb aquests 
termes: 

L'abril de l!)U, els rcdat:tors politics de 
.Uollitor ~ig!làvefll la convocatòria Ge la 
Con.ferència nacional. El juny següent I 

després de' celchrada aque~ta conferència. 
es constituí ,,\('uó C,\.'fALASA, magna uni6 
de patriotes a la qual lns honorem de fi
gurar entre cls Ilrimers u1t;crits i a la 
qual adhcnm des d'aqucst 1l0U pnmer nil

I~ro la no,tra gaseta. ConstituLl el desem
bre pas»:lt el Consell central d'ai¡uel1a or
nització i t'u possessió de la l;Cva estructura 
definitiva, rt--prcnenl ell goncr de 1Q..!3 \a 
pub!icac.i6 del Il,,~tre Monilor carís.s.im. 

Les seccions permanents d'aquesta 
"G~eta nacional" són: Política na
cional, peninsular i occidental, pels 
senyors J. V. Foix i Josep Carbonell; 
Les arts i les exposicions, per M. A. 
Cassanyes (amb profusió de gravats; 

C01UENTARTS 

('nfnTuIIN ,lCHCtrHftrfJií. 

De les moltes menes de mnls cata
lans que hi ha, indubtablement que la 
més característica. a la vegada que la 
més perillosa, és la del català indolent 
qui es diu escèptic. 

Això de passar per escèptic és tan
mateix cosa que vesteix molt! 

- Jo só un bon català, us diu a tort 
i a dret. 

-Doncs, ¿per què no us hi doneu 
a conèixer? 

¿ Per què no sou de cap entitat pa
triòtica? 

¿ Per què assistiu a espetac1es I a 
manifestacions espanyoles? 

Ell us interromprà, però no pas per 
a contestar-vos dreturerament, sinó 
per a explicar-vos, com a justiAcació 
del que fa ell, totes aquelles coses, 
malauradament massa certes, que no 
han de fer minvar, però, el nostre 
patriotisme, sinó que l'han d'acréixer 
per tal de compensar el que altres ne
gligiren. Us dirà que els capdavanters 
dels moviments catalanistes han fet 
Iota mena de pactes amb fls partits 
polltlcs de ¡'Estat espanyol. Que en 
lloc d'esmerçar llurs coneixements i 
forces al ressorgiment de Catalunya, 
han volgut cooperar a l'Espanya gran. 

¡Si Us en dirà de coses d'aquestes! 
Vós li respondreu que el manca

ment d'un home o d'un partit no vol 
pas dir el mancament de tots els hò
mens ni de tots els partits. Qt.&.e no 
havem de prendre com a norma del 
nostre comportament els mancaments 
dels altres. Voldreu fer-li entendre 
com és sagrada i justa la nostra cau-
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sa. Com tots els catalans conscients 
tenim el deure ineludible de cooperar 
amb tot el nostre esforç a l'engrandi
ment i consistència de la pàtria cata
lana. A la catalanització del nostre 
poble. Us dirà Que téniu raó. Caldria 
fer-ho. Abans també hi pensava així, 
ara no perquè veu les coses ben cla
res. Ell avui és un senyor reposat, 
amb molt d'enteniment i molta d'ex
periència. N'ha rebudes tantes de des
il·lusions! Tantes, que ja no li és pos
sible creure en ningu. Està conven
çut Que t'O hi ha hòmens prou no
b1-- per alliberar Catalunya. Tots són 
iguals! En començar prediquen el ma
teix... després, després... ell sap bé 
què passa. 

I afegeix, rialler i convincent: Us 
han entabanat. Us han entabanat ... 
Prendre's les coses aix! és ben bé de 
joves o de persones que mai no arri
ben a tenir experiència. 

Aquella experiència tan cònlOda I 

reconfortant, de la qual ell gaudeix, 
que li perm~t culpar de tOt als altres 
i seguir ell en la seva inèrcia i egois
me! 

Fins i tot si sóu jove, prenent un 
posat tot paternal us aconsellarà, trac
tant d'entebeir el vostre ~a patriotis
me amb vanes soAsteries. 

Us irritareu. Li direu mal català. 

Aix:ò no us ho consent pas. Ell, mal 
català? Precisament la seva catalani· 
tat, de massa radical, no s'avé amb 
la dels altres. EH va ¡l Ja seva. Quan 
veritablement caldrà el seu ajut, no 
mancarà. Estigueu-ne segurs. Però en 
no ter-se el que ell creu convenient, 
110 cal pas que abandoni la seva acti

tud. 

I us dirà totes les coses que al seu 
entendre hauran de fer els altres. 

Coses impossibles de realitzar, na
turalment, per tal de quedar ell en 
bon lloc. 

- Són els capdavanters, són aquells 
qui tenen la representació del poble 
que han donar bon exemple, un exem
ple encoratjador. El mal ve d'ells. Si 
fessin tasca verament catalana, el nos
tre poble ja hauria assolit la seva 
plenitud. 
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Tanmateix, què en treurlcm, diu que 
ell reflexiona, qUe jo i d'altres com 
jo fé~sim lel> nimielats que vós dieu, 
obrant ells contràriament al seu deu
, .. 

Aquestes COScs que vós prediqueu 
no condueixen a res. 

I no vaig contra Catalunya. No po
deu pas dir que 8mb la meva subs
cripció mantingui la premsEI no cata· 
Inna, ni que la meva assitència als 
especlacles que dieu foraqers els fo
menti. No ve ni d'un més ni d'un 

menys. Sense mi també viurien. 
La vostra bcncvolença potser us 

rarà creure que lot prové d'un mal 
entès, que ell veritablement pen~.a el 
que diu. Tingueu la seguretat abso

lula que no 6; aixf. 
La conducta d'ell és únicament re

gida pel seu egoisme que arriba a és
ser tan amic de justificar-se pretex
tant no poder creure en cap home que 
ens 'Vulgui capitanejar, a l'ensems 
que én l'eficllcia de l'esforç co¡'¡ectiu 

que pot ésser ben petit i arribar a re

sultnts de grandiositnt insospitada, 

No li convé de creure que gotes 
d'nigua, amb per~j!'.t~ncia, puguin fo

radar roque~, per tal com ell no la 
vol ésser In gota d'nigua que treballa 

incessantment, 
Rebutgem-los aquests germans fa

r¡tzeus de la nostra causa, d'ànima es
quifida, indignes d'é~er fills de Ca
talunya, el!; quals en lloc d'abrandar 
el foc sagrat d'amor a la pàtria, el vo

len afeblir per tat de no abandonar 

el seu relativisme inconfessat. 
Són aquests els primers enemics 

que havem de combatre i anorrear, i 
quan ta nostra tasca serà finida, per 

a correspondre al seu comportament, 

caldrà que els forngitem de la terra 
alliberada amb el nostre esforç! 

7 '.11 EJJ~. LLB .. J1' 
Fills de Catalunya, hòmens d'cspe

rit vigorós, hòmens d'ànima elevada, 
hòmens d'enteniment de~pert, perme

leu que ta vostra pàtria no sigui tin
guda per pàtria? Consentiu encara en 
no poder ésser catalans, re!' més que 

catalans? 

BARCELONA, 2t1 F~Bn.ER '923 

Fins quan serà la nostra terra sot· 
me~a a una altra terra d'inferioritat 

manifesta, a una terra envilida, a una 
terra dcsprestigiada que és la riota de 
tot el món? 

¿ Us plau, calalans, que els estran. 
gers us puguin dir espanyols? 

¿Que us puguin confondre amb 
aquesta gent sense ideals, amb aquest 
poble pre!;umptuós, d'orgul I insupor

table, que ve a la nostra pàtria amb 
fnfules de vencedor, creient-se hert.u 
dels realitzadors d'unes gestes que 
mai no es realitzaren, de les quals 
prové, al seu entendre, [Jur dret de 
domini? 

Ells poden ésser incultes, poden é~

ser covards, poden ésser vils, però 

obren com a vencedors, com a amos 
del nostre. 

¿ Havem de sofrir-lo molt de temps 
aquest eSlat humiliant? 

Si Catalunya, oprimida, pugna per 
superar en tots els aspectes el poble 

que indegudament és amo de les se
ves forces, dels seus cabals i de la se

va sang, ¿ on no arribarà la terra de 
les nostres amors en és~er lliure, en 

ésser una gran nació com esdevindrà 
quan per sempre cauran trossejats els 

l1igllms que avui li priven el movi
ment i l'expansió? 

¿ De què cosa no serà capaç ci nos· 
tre esperit emprenedor? ¿ Quina vigo-
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ria no tindran totes Ics manifestacions 

de les activitats nostres, quan l'Estat 
espanyol no serà una càrrega onerosa 
per a la nOStra vida? 

Quan el nostre 8rt serà l'art d'uns 
nació lliure! 

Quan la nostra poesia podrà cantar 
el cant viril dels vencedors. 

Avant, catalans! ¿ Què ens detura? 
El fantasma d'un poble corcat que 
claudicarà a la nostra primera em
penta forls. 

Hi ha encara catalans febles, ca
talans indignes, catalans apòstates. 

Si fos el nostre un afer per a rCiOldre 
només amb heroisme. vencerlem ara, 

car l'heroisme es en nosaltres perquè 
som la joventut, "om l'ànima rediviva 
de Catalunya. Som la nova Catalunya 
rorta i viril que vol viure la vida que 
li pertany, 

Però també ens cal el nombre, 
Aquest heroisme, aquest esperit de 
~acrifici, ha d'ésser patrimoni de IOls 

els catalans. Es precfs que el nostre 
desig de llibertat talment un foc que 

ens arbora -el sentim tots els nascuts 
en aquesta terra irredempta, 

¿ Quan arribarà el moment defini
tiu? 

Apre~sem-Io amb el nostre e~rorç 

aquest moment! 

Treballem tothora per la pàtria! 

l N FORlITAC~Ó NACIONAL 

La ))I"OIUl{Jt"ulft 

fl ' .. tl 'C.lÓ C ... 17'.J-1L. LY,1 

L' fveil catalan, bimensual perpinya

nenc, es refereix en aquests termes a 

In nostra propaganda: 
"És amb joia que rebem cada set

mana el butlletf d'ACCIÓ CATALANA i 
és verament reconfortant de llegir les 
belles parau les dels patriotes que la 

dirigeixen i de seguir pas a pas l'ac-

tiva propaganda catalanista que ha 
emprès e l nov~l1 i ja considerable 
agrupament barcelonès. 

Aquest ha celebrat, en poc temps, 
e l terç mlting, el terç "aplec", per dir
ho en bell ca tal anesc, que els caps 
d'ACCIÓ CATALANA organitzen en els 

centres més vibrants d'entusiasme i de 

patriotisme. 

El primer fou celebrat a Ripoll , fo
gar de la història. catalan n, el segon 

a Balaguer, on dormen les restes del 
darrer comte d'Urgell que lluità con

trR la dinastia estrangera, Aquests 
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~os aplecs foren dos veritables triomfs 
per la idea catalana: però I!s del terç, 
a Berga. que volem parlar sobretot: 
d/!5passa els altres en reçonfortant es
plendor. 

Tot el poble de Berga i de les mun
tanyes veïnes panicipà a aquesta 
manife .. taciÓ. I malgrat de l'hostilitat 
dol senyor alcalde botifler, En Josep 
Viladomat i Rodergues. qui defengué 
tota manifestació patriòtica, malgrat 
d'un triple cordó d'aquests .' guardias 
c¡viles , que nom~ té Espanya, la 
resta,--car fou una veritable festa, 
es de~enrOtllll del migdia al vespre en· 
tre di~ursos i mltings. 

Sardanes. cobles. banderes. l1acet~, 

Segadors .... i tot això durant set ho
res SOia l'esgúard furibund dels "al· 
guacilel'i " i del senyor alcalde boti
fler, En Josep Viladomat Roder
gues, que assistien impotents a aques
tN manifestacions_ 

Els discursos foren pronunciats pels 
I>enyor" Àngel Soler, Ventura Gasso!, 
Nicolau d'Olwer, Jaume Bofill i Ma
te~ i Ramon Vinyes_ 

Havem d-ajudar aquests coratjosos 
catalan que són de la no~tra raça 
i que de l'altra banda de la muntanya, 
lluiten tamb~ per la PUda, per 'a pA
Iria catalana t .. 

INFOB 1UAC.lÓ 
ESTB~NGEBA 

l~ 

li" -aria. Fran'òa i Ikl¡[ica que tu.. cone 

g\lt l'hnrr .... r di; I;¡ In\;;¡5ió menup, sa

hen l'eTírctamcnt eh <te.C.UIS que l'r~ 

dueix el mitodc ciellu(1C de deliro. ió 

t.'I'l1t'!C'ilt l' r l'ellemic' l'eT m,,1t que h,)ft1 

ACCiÓ CATALA. ~N~A:....._~ ________ ~ 8 

ntini la \', terra natal, pt'r m .. 1t que 

hom trebotlli de dia dI' mt. {>er mnll 

qtlc h"m r~bi It,¡.~kl.is de n·:'lat. no is 

~ihle de U:C."UtflI1T eh _~h1in"'f\l!! 

in<1mlriab o agricok5; ni iulhue els edi_ 

fiei~ n-duÏls ton ruil1 (,,5. '-l'S dÇ'I~$I.-' ne

Ct. .. ~ít.adC5 de la campanya contra ci hol

xnistes I la c.re;;¡ci,j d·ul1a aclmini)lrwó 

11\<><\er\111 cOf"tiIUt·ixt:ll la Cot.usa princip;¡I 

dC"! dè-ficit a Polilllia. 

Bella l,art dd terntori p .. lom~. fou 

arr¡uat l'l·r la gu.'rra. 1." ('I~radons mi-

tt.'I!.SlÓ d.· 174.c.lU kil,,"w:tr lluadr;,¡h de: 

ut encara mb grans, I)(>r la! c(lm eh 

alemanys no es limitaven I)Cr .1 rCl.lul$ar 

allò Ilu(' Irohavcl\ al 11:15. Qrden¡lvtn a1:l 

paRes<IS dI' fornir un cert 11000nhrt d·.· 

nimals a un. preu fixat ller uldavant 

aquell qUIllO el, paMeia era ohli¡at a 

ct>mllrar-nc a Ilrcu~ mt.lll me. elevats. 

Stoc:ks immcntot de lnatèrie l'rimo'res, 

de motors a \-allor I a l'electricitat, d·inlo

ta"acinll~ i d'utillat¡[e de tota 111<'lIa cai

IIu:re:n en Iltxkr dels alemanys. D'altres 

1);I,i <>S elwalli han I>crvingut a fl'r sc rl'5· 

!ttuir ulla Ilart d'aIIUCl>15 obJocte, i po

kUe(l'1l dt's de l'ólrmi,tici beneficiar d,'h 

due, l,ro-\'ifl('lcs solament (reialme de Po- ;waut<llf¡t:I llUC la ccssac.ió de lea h<~ li-

¡')Illa i Galícia) af(>gint.hi eh tt:rrituris Itlab el, aHt:gur<l\'a. En canvi, lel> res-

més a rF.~t CI t:I~ (lual~ cl~ 1)(,lm\ ,os IltUei<,II~ an¡,I.:>gU'·s a Pnlbnia fo~n fetes 

h.m n"t·ohrat. en el tractat de Rig.l, una llarcialment i ta rdivam"I1t, IIcr tlUt! rac· 

part. s·oJ.lé un domini de J7'J.fJUII kilú- tn·llat natiou .. ¡ 1><>I"nrsa e Ilaralitzà. Po-

(T",lnos quadrats ha\'ent ...,fert l''ICS Ice l .. nia {"U r~duida, .. i~tao la tardança a 

C"IJ,Sl"tIU t:IKies d.· la ({tlt:rra. El tvtal dds èl5<T ex~:ulat ci Iract.;lt de Ver:..allu, a 

l'c-rjU.!iC1S cau sah flcr la "I('rr~ e talllert rcivind.ie_r ('I territori l)ru ~siiL I}('~ II1l ai· 

5f'g"" el .... ·Iode' ad 'I,Uh l'U la Co- "ccamC'lIt de 1;\ l)Ohlació i ohllinda a re-

miuíó interalia.d .. de ¡.. .. rcva.r.u:iu.\I., as- p~lIdre la M!\a lloJScsió Iler Wl.a gUHra 

cendúl en 1')19 a iJ mili.an:ls de fraucs, no fl'guant I lI.rga collira e.ls ;l\1I0S actual" 

eomprà ,.1" ca!tOl. ct'lóllttnlt en h\Ll(k de Rils,¡;ia. \(I~U 8'1' rra 00 hau,.i.;¡, IH 

En col re,·talnle d.' Polbui.a lO.!) [I. 100, a at ta11l llarga tU tan &:\gllólnt, 5i l'C'xcr· 

Galícia 103.1 p. 100 de 11"5 e1>mtruccl(lfl:> "it boluvi~ta no ha¡"t.'(Iò w.posat d'un 

1"<1.artid ..... damunt l'extensi6 de la zoua Ilpa.rc-ll de Ru~·rT2 excrUo.nl amb el qual 

dt:~a lada l,er la ruerra hóUl estat des- 1,,,lènciC'S Ilrinçrpal~, des(OI1C'ixcnt I • 

truidcs. I) .. ia un tolal do: iU4<J4J OOifiei~. 

del~ 'lu;;¡I, ¡.f'll eSRlc~iu i le~)I('S de di

vt:r_ c"nfCh"~. ,Ell aCIUel<1eI du,'. pro-

vincies 50lan1<'nl més d.· l mt1j .. n:>l d·ha

lritant_ .h:;>.n trnh.al manC_li de domicili. 

La reconstrucció d'aqu tes contrades 

envaid.'S és Ulli més dificil, quall a Ca

litia .l4<1."OCl hr.:I¡'rc:n de t .. lIC hali "tat 

• :tual"i6 interior de Rú,,-,ia, havien dotat 

eh cxèrcits de KoItxak. lxnikin, SUde

¡¡ilx i 'Vr;u_~d. L'Entesa havia IlrO\}<lr

ci"nat als hol"t:vistcs eh enginy. de gll,Tra 

Illes ]Iufa"cion.ab, convellçul.:; qoo balota· 

va d'oferir-la als Kenerah ,Jo; rant;\; <:xèr. 

cit tlari.ta per a rrr-Ios ¡ou.anyar vict(,no

~a.Il-.:nt. Eb solda" pvlonCIQ5 han hagut 

t!t'("larad,'S oltdalmt·ll1 d,·va:.tad., i tlUe en d·exlliar da11W.illt c:1. QI11(lt d'honor aquet-

ta orbcdat {unc)ta dels dipl .. màtics mal 

aconsellats. 

"} l>adn ulntcs d'1I11 r~poI't d "'1110111 Donki I 

col relal.lTW de P"li'llia orlt acul,auLI han 

tallat ¡o Inilk"'5 de metres cúl¡ies de ftd 

U, lnentrt quc la prodl.lCCi6 l10nnal 0<) 

ar.tenyia més ellllà anyalment de 7 llIilion . 

Eh dany, I<lferh l'd chC'plcl de la Po-

1(¡Il,a S"lI enormes, en el Reialm.', leS 

autorit.h d"u>C1.I¡'aoo han"n ~l1i iclonat 

6<,8,OIlO ç.a,·all, de la millur qualit!!;t, rno,;l 

tfulI milio d .. ~, de I. raça bovina, a 

c.;.alícia Ics XIfres corrC'.><f'(ont'nli .im .. 

3.)0.\)00 I a it4.000. I~, pi:rdu~ Cllo diner 

oc.a~i"n;ade. l,er aq1lCloIC1l requi..::. han CI-

Tt,tet In di!i('ultats, d"\I('s,. ~ón amwlte

¡ad .. s sobre aquc ta gloriosa Po¡Òni. re

nascud:.l. que, tot i la kva flrcci.ria cconjJ~ 

mia. ])ugna tan h{'roicaftknl ¡}er rd('T·~e 

lluitant a la \Cg-.ula COIltT2 l'cllemic intc~ 

riM, de lI:.l.ciú1Jalítz.att i 1'(t,~ITÜç ('lI.t'l-nl 

divers i vooerc.is. dunant Ull heU e:XC1";lfl!t: 

a k~.n:\tiunalilah ClUC pugnen l'cr la 9t'Va 

indt>1lWdènci:l. 
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