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ELS DARRERS ESCARAFALLS 

• 
Els darrers representants. de In Ca-

talunya desnacionalitzada, adopten, 
quan menys hi pensem, postures sin
gu lars. Són els darrers escarafalls del 
vençut. De la faisó típica de compor
tar-Se del selvatge rebel a tOl principi 
de ciutadania, a la ganyola tràgica del 
que comprèn que mor amb ell "últim 
descendent d'una familia enquimera
da, els matisos de la salameria de ]'a
normalitat hereditària s6n múltiples i 
desavinents. 

A tall de facècia o de desbarrament, 
dues manifestacions caracterfstiques 
de l'espanyolisme decrèpit d'alguns bo
tiflers que encara conviuen entre nos
altres, h'an tingut lloc aquests darrers 
dies: l'expedició R Paris dels chors 
d'En Clavé i la moixiganga escolar de 
la Barceloneta. 

Obrers de tarannà honestíssim als 
quals una catalanització deficient man
té allunyats de l'obra del nostre res-
sorgiment nacional i tendres infants, 
llevat de la raça, han servit de com
parseria als quatre caps-verds, caps
calents o caps·de-trons que per desho
norar la Pàtria són capaços de prendre 
els jaents més impúdics. 

En referir-nos als chors d'En Clavé 
no volem pas particularment enutjar 
llurs components humils i fervorosos. 
Si la majoria d'ells no han estat redi
mits de llur abjecció apatriòtica o anti
patriòtica, la culpa és en bella part de 
l'estretor política 11 què el catalanisme, 
generós i magne en la seva essència, 
ha estat sotmès. Els nostres obrers s'a
daptaran perfectament a les modali
tats que prendrà el catalanisme a la 
zona On viu ll ur estament el dia que 
la conquesta en serà realitzada, i de la 
nostra causa santa n'esdevindran els 
defensors més ardits i els devots més 
abnegats. Els chors. d'En CI avé, em
brutits avui dia en ll ur art i en ll ur 
in tenció. poden ésser un dia els chors 

que modularan amb una més pura vi
bració els cants de la victòria. 

Avui per avui, però, no és així. I hi 
ha qui sabent-ho, hi ha qui coneixent 
el dany enorme que en llur organitza
ció actual fan a l'art i a la Pàtria, 
aplega els chors en massa i els exposa 
a la riota d'un país civil. Nosaltres que 
ací mateix ens en avergonyim havem 
viscut durant uns dies el dolor de sa
ber que el nom de Barcelona i el sa
cratíssim de Catalunya eren arrosse
gats com un pell ingot per places i ca
rrers de Paris, escampant fora de casa 
aquell tuf que ens és. retret a cada 
moment per les sensibilitats higienit
zades. D'uns amics nostres sabem qui 
coincidint en llur cstada a París amb la 
dels nostres compatriotes irredempts, 
han curat d'amagar tràgicament no 
pas la nacionalitat estrafalària que 
tots sabeu, sinó la pròpia que amb tant 
d'orgull ostentaven per pensions i 
hotels. I encara un d'ells ens recon
tava com extremat en el seu pudor, 
mentre els chors han estat a Paris no 
ha sortit de casa ... 

••• 
L'acte eS,colar a què ens referim és 

idènticament censurable. Avu1 que els 
patriotes íntegres han fet una obsessió 
de l'escola i de l'infant, un home gro
tesc que en un altre país se li hauria 
refusat tot tracte civil per les perSones 
decents, aplega uns cen tenars d'il1i
fants, ànimes verges que esperen el 
toc de gràcia per viure amb pura co
munió amb l'esperit de la Pàtria, i 
n'intenta la desviació amb un desver
gonyiment irritanl. I, el més tràgic, 
és, la complicitat d'aquels qui haurien 
hagut de revoltar-se contra aquest aga
veIIament. 

Cal que aquests casos no es repe
teixin. Són els darrers escarafalls, és 
cert, però no havem de permetre que 
es repeteixin. A cada poble, a cada 

barriada, un estol de patriotes, tot
hora a l'aguait, ha de posar la seva vo
luntat i la seva força per anorrear des 
del seu naixement tot intent de l'ad
versari adreçat contra Catalunya. En
lloc del món els enemics de la Pàtria i 
de la ciutat tenen reconeguda bel-lige
rància. Tampoc entre nosaltres no n'hi 
han de tenir. Els medis Ifcits a Iotes 
les nacions per anuHar els enemics 
que n'intenten la corrupció han d'ésser 
medis Iicils entre nosaltres. Tanmateix 
no és tan sols ni humà confondre la 
bonhomia amb la covardia. 

Curem, patriotes de Catalunya, que 
aquests darrers escarafalls siguin ve
rament els darrers ... 

L'AN~lJIA 

DE LA NAOIQ 

S'ha dit que, en la lluita pels idea ls, 
l'ideal patriòtic triomfa dels altres. 
Heu's aci el fenomen que entre nosal
tres s'inicia i de la propagació del qual 
n'esdevindrà l'alliberament de Cata
lunya. 

Quan cada català s'haurà incorporat 
al sentiment de la pàtria catalana, 
quan cada català s'haurà integrat a 
l'esperit per l'esperit i al cos pel cos 
de Catalunya, el moment de la Victò
ria haurà arribat. Creure en la Pàtria, 
creure en Catalunya, ha d'esdevenir 
una normalitat. Esmentem algunes ob
servacions i alguns casos aportats per 
autors de diversa tendència: 

Juies Peyol, en el seu llibre, La 
Creença, diu que: 

"Creiem amb el que som. Un acte 
d'afiormació no interessa tan sols a la 
intel·Jigència i a la sensibilitat, sinò a 
la totalitat de la nostra naturalesa psi
cològica." 

Ernest Gamber! ha escrit: 
"És la terra que fa la Pàtria, per tal 

com de tots els fi lls d'enemics nats al 
país, cap no n'hi ha gue no l'hagi vol
gut servir a les hores de perill . 

20 CTS. 
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La pàtria és abans que tot, és la 
terra i tots aquells qui, nats sobre 
aquesta terra en treuen llurs mitjans 
de viure, llur subsistència, llurs plaers 
i llur esperança; si, per la majoria dels 
homes, la pàtria és la terra de les tom
bes on són els avantpassats que ¡'han 
engrandida i feta amb I1ui treball o 
més bella o més forta, la pàtria és 
també per altres [a terra dels breçols; 
car aquests nou compatriotes, per què 
es faran occir, si no és per ,'esdeveni
dor de la terra, per la posteritat més 
forla que els avis, per rus perfecciona
ments morals, socials, econòmics del 
qual aquesta terra i aquells qui ,'ha
bitaran s6n susceptibles?" 

La pàtria té mels dobles en el passat 
i en l'c5devenidor. Si la pàtria només 
fos de la terra de les lombes, llevaríem 
tota esperança nis humils, als deshere. 
dats, a aquells qui no tenen ni avis ni 
pares? • 

Voivenel ha escrit: 
"La civilització d'un poble és la Aor 

desclosa damunt la terra, damunt el 
passat. La bellesa d'aquesta Aor depèn 
del vigor de la terra enriquida pels 
nostres morts. La potència del patrio· 
tisme és fet de ço que combla totes 
les aspiracions. Una nnció és una me· 
ravelJosa i completa personalitat que 
és un crím tocar." 

No tenir pàtria és una de les coses 
més afores per l'home. 

Hom sent la pàtria. Els agrupa· 
ments la discuteixen. Davant l'enemic 
no s'ha de discutir ni la bandera ni 
l'amor. S'han d'esprovar. 

Cal sentir Catalunya. Cal reintegrar 
cada català a l'esperit de la nació. La 
pàtria conté totes les aspiracions d'un 
poble. A dins la pàtria totes les ideali
tats poden ésser ateses. A dins la pà
tria la fe i l'optimisme, fora de la pà
tria el vagabundatge i la mort. Amb 
Catalunya i per Catalunya viure per 
ella i morir·hi. Tots els nostres dalers 
millors per la pàtria, tota la nostra ànÍ
ma per l'ànima de la nació. 

Elevem Catalunya en el seu esperit 
i asegurem-li la immortalitat! 

PER L 'ESCOLA 
CATALANA 

Es axiomàtica pels catalans que te
nen consciència de llur dignitat nacio
nal el concedir la màxima importància 
als problemes de la llengua dins l'en
senyam eRt. En Rovira i Virgili en la 
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sava conferència de ¡'Ateneu feia re
marcar que la nncionalització de les 
escoles havia estat arreu d'Europa on 
un problema nacionalista era plante
jat, la tasca prèvia dels patriotes que 
lIui.taven per la lliberació de llur pà. 
tria. 

Afortunadament a Catalunya ca· 
mencem de capir tota la importància 
que té l'escola autòctona per la con
formació espiritual de les generacions 
futures i amb. més o menys fortuna s'i· 
nicia l'ofensiva per rescatar-les del pa
tronatge d'aquells qui fan servir-les, 
potser inconscientment, com a instru· 
ment de submissió i de domini. 

Voldríem poder portar a tots els ca
talans que es creuen patriotes, el con· 
venciment de l'alta conveniència i fins 
diríem de la inajornable necessitat de 
conformar de fet llur hipotètic patrio· 
tisme, sovint exaltat, en una realitza· 
ció fàcil i conscient: feu escoles! Fei
na inicial aquesta però deseguida: 
porteu els vostres infants a les escoles 
vostres! Havem d'acabar amb la para· 
doxa que entusiastes catalanistes i qui 
sap si socis també de la molt benemè· 
rita Associació protectora de l'ense
nyança catalana portin llurs infants a 
l'escola espanyola o espanyolitzant. 
Cal procedir sempre sincerament i de 
conformitat amb ci nostre ideari per
què altrament és una defecció verga· 
nyosa. És un error témer l'escola cata· 
lana per creure que ha d'ésser en es
sència una escola política: no!; no és 
fer política ensenyar el~ infants en 
llur pròpia llengua; no és fer política 
ensenyar· los la història de llur pàtria 
sense mixtificacions intolerables o si
lenci vengonyós. Els que fan polit ica 
són aquells qui aprofiten l'ànima dúc
til dels infants i tracten de confor
mar-la als motllos fets aposta per a 
llur submissió espiritual de llurs in
fants en tenen una complicitat direc
ta? Se'ns dirà que l'amb.ient familiar 
pot corregir i fins amotllar l'efecte no· 
ciu d'una ensenyança hòstil a la pà
tria. Això serà cert però penseu que 
d'aquests retops prematurs n'ha de so· 
f .. ir l'ànima de l'infant. 

Sabem quina cosa diffcil és el des
truir certs prejudicis respecte l'ense· 
nyam en! : prejudicis d'ordre moral, 
prejudicis de classe. Sabem que hi ha 
molts de catalans-dissortadament 
massa--que no senten encara amb 
prou intensitat l'estat de subjecció de 
Catalunya i es comporten no d'una 
manera hostil enfront del nostre pa· 
triotisme i fins volem creure que..amb 
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massa benvolent passivitat i que por
ten llurs infants a aquesta o a aquella 
escola, moltes de vegades per inèrcia, 
per seguir el corrent de la moda, per 
pruïja d'aristocratitzar-se o altres co
.ses semblants. Anar contra això no és 
pas tasca fàcil però no crec que fos 
molt difícil portar a aquests centres 
d'ensenyament un ventijol catalanesc. 
Penseu que en aquestes grans escoles 
que tenen edificis magnífics, jardins 
esplèndids i sucursals abundoses s'hi 
educa una munió de jovent català, els 
pares del qual són catalans i molts 
d'ells fonamentalment bons catalans; 
penseu que en el pr~fessorat de les 
esmentades escoles hi ha homes in
tel·ligents, algún d'ells exce~[ent peda· 
gag que també són catalans; no cre· 
iem per tant que es neguessin, davant 
del fet per exemple, d'una so¡.¡icitud 
col·lectiva d'un nombre important de 
pares expressant el goig amb què veu
rien que la llengua catalana i la his· 
tòria de Catalunya fos degudament ho
norada i ensenyada a llurs fills, no 
creiem, repetim, '"Ile es neguessin a 
accedir a aouesta naturalíssima peti
ció. I no creiem oue es neguessin a 
implantar les esmentades classes, i àd· 
huc gosem dir que molts d'ells ho veu· 
rien amb goig, per IaI com erts ressis
tim a pensar que considerin llur mis
sió ci contrariar els sentiments sa· 
grats del nostre poble. Seria absurd 
i intolerable en homes que creiem doc· 
tes i assenyats. 

Sigui com sigui però cal acabar per 
petició o per imposició amb la ver
gonyn. que hàgim de fer l'aprenentat
ge del català lluny de l'escola; sigui 
com sigui ha de finir l'afront de què 
catalans que poden correspondre amb 
tres o quatre idiomes no puguin fer 
ús correcte, per ignorància, de llur 
parin materna, de la nostra llengua 
nacional. 

A en,bo. d e 80rtlr 

EL!! C AlliN!! 

Dt] LA LLIBERTAT 

DE C ATALUNYA 
'-' 

A. Rovira i Virgili 

Preu: 0'25 ptes. 

Dc venda a tots els quioscos, a 
Acci6 calalalla, Trafalg:ar, 14 i a 
La Publicitat. 
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CO:JIENTARJ S 

Escolta IU , català, amic i germ! de 
Pàtria, quin diari llegeixes? Digues
me amb quina fulla comparteixes el 
leu esplai espiritual de cada demalf; 
quin b el diari que tu compres, que 
tu sostens amb el leu diner i que per 
ci sol fct de comprar-lo sembla que el 
teu pensament estigui identificat 8mb 
ell?· Doncs és tal. Però , tu compres 
el diari IaI! Com és això? Supòs que 
tant si en llegeixes les esqueles. COm si 
en mires els anuncis, com si en llegei
xes les infonnacions tendencioses que 
s'hi publiquen , deus veure perfecta
ment i a la plena llum que eslà redac_ 
tat en una llengua no calalana, en una 
llengua que no és la tcva, en una llen
gua en la qual no has pas xucla t les 
dolçors maternals de la Pàtria nostra; 
com és possible, doncs, que tu l'adqui. 
reixis com és possible que tu el com
pris?- Es que dels diaris que actual
ment veuen la llum en català, no n'hi 
ha cap que respongui n la meva ideo· 
logia, em diu l'amic, català, però, un 
poc: descastat i no gaire conscient del 
seu deure. No et crec: tu no el com
pres perquè no resp6n a la teva ideo
logia. Quin es el teu ideari, quin es el 
teu pensar i el teu voler? No és et de 
la completa ll ibertat de la terra nostra, 
no és el de la plena consecuci6 de l'i
deal nacional, no és ci de la indepen
dència co~l ec liva dels catalans? Doncs 
~i aquest és el teu ideal, tu , amic meu , 
tu, cata là, per què sostens un diari que 
surt en ll engua de l'opressor? Que no 
veus que per aquest sol fet . per més 
aimant que se't mostri de les cose!i ca
talanes en reali tat no és res més qUe la 
personificació de la hipocresia en lIe· 
tres de motlle, i que el seu aFany no 
és altre que el d'adquirir aquest tcu 
sosteniment de cada dia. Que no veus 
que ~ i fas la guerra a mort, si portes a 
cap aquesta lluita incruenta contra 
aquesta premsa acatalana, ell a no tin
drà vida perquè li mancarà el teu sos
teniment quotidià i hauria de desapa
rèixer o hauria de sortir redactada en 
el ll enguatge que pa rl en la major part 
d'aquells qui l'escriuen i que havent 
de traduir el seu pensament, de vega
des surt mixtificant o no diu el què 
veritablement volen dir, o diuen el què 
vol l'amo. venent-se la consciència? 

Creu-me, amic, compra únicament 

el diari que. sortint en cata là, a tu ct 
simpatitzi més, aquell que a tu et par
li al més pregon del teu ésser, aquell 
que et sembli que treballa més i més 
ferm per la Catalunya opresa. Si tu, 
amic meu, ho ras aixl i assoleixes que 
aiX{ ho facin els teus amics. veurns 
com la catalanització de tots aql1~ts 
altres diaris que es publiquen a Ca
talunya, en espanyol i que diuen sen
tir-se també commoguts per l'idea l ca
tal/l:, és un fet. J de retruc, tots aquests 
altres rets per catalans renegats, per 
fills bords de la nostra terra i que de
gut a la negligència i inèrcia de no
saltres mateixos són potser els que 
més vida tenen, veuràs com desapa. 
reixen. 

Creu-me, amic, i res-ho per la Pà· 
tria. Amb un esrorç ben petit, amb un 
acte insignificant i que a tu encara et 
digniAcarà . pots contribuir al ressor· 
giment de Catalunya. Fes-ho pel que 
m6> estimis, nega el teu sosteniment 
diari, als que quan "ierà l'hora els ne
garem el pa i la sa l. 

Un setmanari republicà autonomista 
del Vendrell, Rcnaiumcnt, glossa els 
comentaris que venim rent sota aquest 
títol. Diu. però, que les minúcies que 
esmentem no s6n tals minúcies ~inó 

delictes de lesa catalanitat. Té raó el 
distingit col-lega. ACCIó CATA LANA, però, 
ja ho creia aixf i escrivia no pas minú
cies sin6 "minúcies" com referint·se a 
l'Anròs Sala li diria "eloqfient" , a En 
Lerroux "honorable" i a En Garcia 
Prieto, posem per cas, "compatriota". 

Remarquem, però, la comprensi6 
dels patriotes de comarca de la nostra 
campanya pro-"minúcia": 

- Catalunya ha de prendre mesures 
més radicals per avançar pel carni que 
duu emprès per assolir llur engrandi
ment i llibertat. 

Catalunya té sobrada personali tat 
pròpia per a regir-se per si mateixa, 
però, mentre hi hagi tants qui encara 
cometin aquestes minúcies, l'eng:ran
diment es fa ll unyà i la llibertat VI!> 

ressegant·se. perquè Rquest~ mimí
cies li infereixen un greuge de més 
importància del que hom creu. Aques· 
ta tolerància que tenim amb aquests 
mals cata lans, hauria d'acabar d'una 
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vegada, perquè es redossa en perjul 
nostre, 

Quan un català té en altre idioma 
que el seu propi el rètol de la seva 
botiga, els catalans no hi hauríem d'a
nar a comprar res. 

Quan un català rebi una tarja en es
panyol, devem, pel cap baix, retornar
Ia , encara que entenem que no havem 
de prendre'ns ni aquesta molèstia. 

Quan un hom vegi l'anunci , gro"i o 
petit, de qualque català. insert en dia· 
ris desafectes a la Pàtria. havem de 
decl arar·1i el boicot a aquells produc
tes anunciats. 

Quan s'inserten esqueles mortuò
ries a diaris anti-catalans, que ja 
havem de començar per no llegir mai. 
haurlem de no donar·nos per assaben
tats d'aquella defunci6 i r6ra aquesta 
una lliçó ben adequada. 

REVISTA DE LA 
PBE1USA 

.4 tl'ellalla'l' 

La premsa catalana és gairebé un/l:
nime a apreciar la trascendència d'a
questa uni6 de patriotes aplegada so ta 
el nom d'ACCIÓ CATALANA. Periòdics de 
diversa tendència, fins i tot de tendèn
cia oposada, han sabut copçar allò que 
hi havia de grandi6s en la concepció 
del que havia d'ésser un organisme 
patriòtic en el qual homes també de 
diverses tendències s'han aplegat cor· 
dialfssimament. Tota la nostra publica
ció omplirfem dels comentaris entu!'ias_ 
tes apareguts en els portaveus dels 
agrupaments nacionalistes comarcals. 
De vegades el títol sol diu tant com un 
programa. Aixf, per exemple, Saba no
va de Rubf titula el seu editorial del 
24 setembre A treballar: 

Podem moll ben dir. q\lt', afortunada
ment. d'l1n ¡¡mlnt temlu a aq\le~la llart un 
fa1agllt;r hlltimi"mt' t'lI\aeix el moviment 
altilK-r.ador dI' Catahlllya. 

La eon~titueió dd bo;-m'mèrit grup de pa· 
tri"tes eaulans M.\eei6 ealaJana" ha ('S

tat con \In Ioc d~~\t'tllador de Iu eons
ei¿·lIeie. I\.H·i{¡nalist~s. que semhlaven .u
morIes degut a aetuaci{)n~ poc diàfaues 
d'alp:un~ Icadtrs del naeiollali,me catillà. 

.\rnro do! llostra tc-rra M: M'nt \lli n"lluit, 
una frjlallça. unes ft3nn de trc-~l1ar que 
fan c:onet'bre Ics 1lI~5 falagueres esperan-
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cn ~r l'udevmir de k-s nostres \1ilxr 
1<lls. 

t. un símptoma ba1 afalagador el que 
aquesta nova empenta la produeixin Ics ;0-
nntuu catalanes; clics, fins avui orfes de 
ddinicionJ ben concretes m la "mira ide
alitat han t robat en l'ideari proclamat en 
la Conftrència naciOl1<lI catalana l'mcaix 
de I .. uva bella con«pCió d'una Catalunya 
lliure i indtpclIdent. 

Es prn:is, doncs, actuar; no n'hi ha prou 
de dir-se nacioflalista, és predi ésser-nt. La 
taKa a realitza r ú inlUcn.5a; cal portar 
la flostra idcalit:n arT(\! on intervinguem 
tant tO la vida púhlica com en la privada. 
Com molt bé deia l'tmincnl escriptor En 
Ro\'ira i Vi rgili, és a les nostres mans 
l '::r.<:'n'I'I!'r20r la ~I\1t';6 noe l plet 01:1.11. 

Cat;¡lallitzcm lot Catalunya i la llibertat 
$(': rà un fet; però fH!T això cal el leu es' 
fon;. t'I leu trroal!, la leva cooperació, 
volgul llegidor, cap raó té prou fo rça per 
obli¡ar-tc a qui deixis de servir la Pà· 
tri;!,. 

Paraules jus tes que d ites. i repetides 
per les més genuïnes representacions 
de les joventuts catalanes donen a la 
nostra organització una rorça que per 
ventura cap entitat catalana no havia 
conegut en el seu començament. 

Jaume Maurici, a Alt Empordi1 (30 
setembre), declara la seva insa tisracció 
per la tasca reble de re nacionalització 
practicada pel catalanis me polític. Per 
a ACCIó CATALANA e l punt de vista de 
l'escriptor empordanès és exactament 
el seu. El nombre de catalans, el nom
bre de lS i-dients patriotes que no es
tan dotats del sentiment de Catalunya, 
motor de totes les belles accions, és 
importantlssim. Tant, que us tremola 
la veu i el cor se us encongeix en fixar
lo ~n5e contemplacions ni partit pres. 

L'abundor in,ullant dor rèlols en ors 
Ilall10l dC'mo5tn i compron. la lu~rfic:ia
htat de moltors C'tiquctors nacionalistC's. 
\quest nacionalismot quc no arriba cndins 

i quor no p:usa dc fer pusigollors a la pel1, 
ê. un dorscr~it que ja 110 el pot aguantar 
tués. Se n'u O no ~ n'és de nacionalista. 
Porró quan un hom ha fet confcui6 de fe 
Ciualantsca, i ha si,nat manifestos elec
torals nac:ionali~tes, i s'ha fet inscriuror soçi 
de detcrminda auoeiaci6 patriòlica no té 
dret a ostcntar en espanyol l'anunci de la 
M'va botiga, ni a és~orr suhscrlptor d'"una 
I¡remsa quor l'ord ita cn C'spanyol dintre de 
Catall1nya, ni a I)ortar en la leva cartera 
let ~rgetotl impre~ també en la llengua 
dels invuorl. 

ACCiÓ CATALANA 

El catalanisme joiós, el catalanisme 
de dom ls, d'àpat i de visq ues garga
meJJants és fe t i ret ineficaç, La seva 
s uperficial itat nau m~ que no pas be
neficia la causa de Catalunya. La raci
litat d' incorporar·s· a un moviment d'a
questa natural esa que no reclama deu
res immediats als seus inscrits ha per
mès que multitud d'individuus mancats 
de tot pudor patriÒtic convertissin la 
nostra gesta reivindicadora en un baU 
de màscares ~bogerrat. 

En conC'ixem diversos exemplari de cala_ 
lanistes que s'engresquen molt fàcilment en 
un míting nacionalista i que no falten a cap 
àpat que faci ferum de patriotisme, tant 
sc val Que li~i de 50 com de 8.000 co!>trts. 
Però no ds pnrleu pas de canviar a la seva 
llengua natu ral d nom de la botiga, puix 
tampoc no UI creurien; no ds insinueu tan 
sols que tornen orI deure obligatori j inlubs· 
tituible de proeura r l'espandiment de la 
nostra tspirituali~t. subscrivint-se a la nos
tra premsa nacional i adquirint una cultura 
catalana, puix davant del vostre retret la 
cara poc IC'II ence:ndr~ de vergonya: són 
nacionalistes de pa sucat amb oli, òrfenl 
de ,-erjuble cmoci6 patriòtica, arrOl5tgatl 
a les fileres d'Ull nacionalisnle polític no
més que porr gancs de Quedar ~ o cndulS 
per la intenci6 maquiavèlic.a de servir de 
pedn d·escàndol. 

Cal prescindir d 'aci avant d'aauests 
fal sos companys. Soldats de fila, capo
ra ls o CB.pirllnS d 'uniforme IIuent. han 
d'ésse'r exclosos del nostre cstol mo· 
bilitut s i llur conducta no correspon 
al jurame nt de fid e litat a lo bandera 
que el precedeix. 

Caldr:!. ¡lrescindir-ne d'ao.luella mena de 
manera de nadoflalistcs, Caldrà <Iue C'I 
titulat nacion:tli¡¡ta que no es ¡}Orti com a 
tal. sigui repudiat i IK-scantat cOln ho fa
ríem amb el. d«Iul"lIt. traidoTt de la no.
tra terra. I C'I dia que s'('SCiIigui. fer-ne 
un bon foc de sant Joan amb toU aquests 
nacionalistes cap-verds i !tnsc "ocatió. i 
amb totcs a(Iucstes id(:llitats manador. dtl 
m¿s eJtmental sorntit de l'hcroilme, 

L'obra veritable dels patriotes ca
talans tot JUSt comença, La tasca per a 
fer -es enorme. 

Però I~r a breg;tr al ¡¡!>traU de tola nOia 
~r a la plt'na redempci6 de Catalunya, hem 
de començar per jlOrtar nosaltres nnima 
bef1' rcdimida i le'llle ap ròssec ant i
nacional en les m~1 ínti lllel retonades del 
nostre cspcrit. Imaginem-nOI (I Ue a l'en
demà d'una victòria c1C'<:loral, qualsevol 
d'aquells nacionali!tes que ha contribuït al 
trionlf mCs o menys fingit del naclonali5nle 
polític, inaugura un anunci en hpanyol a la 
scva botiga, tn lloc de polar-lo natural-
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mornt en català. Ou~ hi hem guanyat amb 
aquell triomf electoral? Quina lublt:1mcia 
naciona..li.ta orn podem heure .i no sabem 
continuar el triomf dintror de nosaltres ma_ 
teixos? I a l'endorm.à de la vidòria, el ca
talanista prudent i possibilista portarà altra 
vegada oris RUS fills a un coUtog i tortura· 
dor de l'ànima catalana dels petltl, on hi 
aprendran tota una Historia dI' Es,oRa fai. 
sa de cap a pcus, pr('{laradora de Ja com
pleta desnacionalitzaci6 d'aquells infants 
els mestres dels quals l 'esforçaran a Ilenr_ 
los llur veritable nnturaltsa, emmu5teiut la 
Aor encesa d'aquella catalanitat tan pura 
que van aprClldrc ('nlre pet6 i pet6 amb Iu 
prilllcres paraules de la mare. 

A ccl6 CA'tALANA respon o aques t alt 

sentit de catalanitat. Per aixÒ Iotes les 
joventuts catalanes s'apleguen entorn 
de la bandera aixecada, el sfmbol de la 
q ua l s i per ventura és d 'una mateixa 
idèntica grafia linial els colors que el 
vivifiquen espurnegen com un doll de 
sang purfssim. 

Falta encara molta cwdra de penitència 
en ci front de Catalunya. Per dinort, els 
pecats de molts c:atalans Mm cncara liste· 
maties i constants; però hem de saber·ne 
prescindir de tots aquells que no portin orn 
llur definici6 patriòtica una rauxa. dC' vo
caci6 i d'entusiasme que ds C'lIcengui si 
convé CII ci Aam de l'heroisme.' 

11", tfiHCII"8 tl'E" Saflt""'" 

La Comarca, d 'Olot, ha comprès l 'al. 
ta sI gnificació que a dins la història de l 
nacionalisme t indria la celebració de la 
conrerència nacional, Ja creació d'Ac
CIÓ CATALANA i e l desenrotllament de 
la campanya de propaganda empresa 
Catalun ya endins. D'ad el seu repo'r
ta tge mai;nlfic dels actes que ve realit
zant la nostra organització, En e l seu 
numero del 30 setembre, però, publica. 
especialment interessant, el discurs que 
un alt poeta incorporal a ACCió CATA

LANA, En Josep M.a de Sagarra. pro
nuncià a Olot en la vetllada comme
morativa de l 'onze setembre, Creiem 
que els nostres lectors agraïran la re
producció que en fem d'alguns rrag
ments: 

Allucst ally COlli cap altre, eu tots els 
indrets de la nostra terra una mena de foc 
gener6s ha reviscolat aquellet cendres del 
dia Oll~e de setembre d('l 17 14, IIU( tots oris 
dies ell ItU':: ci nostre Icntiment nacional 
fou ultratjat, és ci dia més negre i més 
trist, és ci dia en quc aquell drac que nos
alt res pintem a les potes del cavall de sant 
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Jordi, va clavar el seu ullal ver inós al viu 
de les cntranyts de la nostra P.\tria. 

l velaquí que' per commemorar aquella 
diada ens trobem reunits, però no per plo

rar ni per tocar a difunts, sinó per afirmar 

la nostra voluntat viva i el nostre desig 

d'ésser lliures. Que l'escalf de l'un S'COIl

coman; a l'altre:, que no sortiu d'aquesta 
sala, vosaltrn, gent d'Olot, geni catalana 

per cxçdlènc;a, amb l'impressió d'unes 

¡)araules que us han t'lIutja! o us han cn
tretingut una estona. 5inó amb el senti

ment \lna mica més arrelat, que aquest cel 

¡ aquest clima que ns volta, que aquesta 

terra (jUC us ag;uanta i que estimeu tant, no 
és una terra lliure, i Q\IC depèn de l'es fon; 

i de la voluntat de cadascú de nosaltres el 

que aquesta te rra nostra, aquesta Cata
lunya, que ara no és lliure pugui un dia és_ 

ser mestressa dtls seus actes. 

Pensem una mica rn l'onze de sl':tembrt'. 
}o no vull aqui fer una repassada d'aque

lla guerra dinàstica que va dura r una pila 
d'anys, i (Iue els catalans, per posar-se de 

la banda d'un home, no d'un sentiment ni 

d'una idea, val) ésser enganyats i des

ampl ra ts, i van sofrir d càstie material 
de les armes, i el càstic espiritual més 

fort, d'aquell detret de Nova Planta que 

promulg-l Felip V l'any 1716 i Q.UI': priva\'a 

a la uOS1ra terra de totes les seves llibertats 
i privilegis. No vull tampoc entretenir-me 

en Ics altes i baixes d'¡Uluell setge que dura 
tretze mesos, ni en els deta!!s de traïcions 

i heroismes, Deixem aquestes coscs Iler les 

histo r ies i les cróniques; I"onze de setem
bre. no és per nosaltres lletra freda, lletra 

enlerrada entre les pàgines dels histo

riadors, I"onze de setembre és per nosaltres 

una cosa viva (jue té valor d'actualitat; i 

com que de totes les coses vives, de totes 
les cosel> (Iue ens toquen a l'ànima, el 

noslre I>oble Cll sap traure can~ons, io, en 

comptes de evocar-vos rhistòria de l'onu 

de setembre de 1714, procuraré dir-vos eo

~es que s'as5t'mblin una mica a una can~ó 

<l I! l'OIl t(' de setembre. 
Fa pocs dies, era la vigilia de 1'0l1ze de 

sctembrr. que em trovava a Berga en, un 

acte de patriotisme vibrant, i C!n. molts in
drets de Catalunya aquell acte es rrpetia, 

i l'endemà en arribar a la meva ciutat de 
Barcelona, veia entre l·1 fang i la pluja, 

caminar una gran currua de gent amh fl ors 
a les mans i cançons a la boca. i veia l'es

tàlua d'un home vestit amb ropalges fol

gats en un i:"C51 de moribund aguanlant 
l'espasa i la balldcra, i l'estàtua d'aquest 
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home s'anava omplint de corones i de rams 

i la gent la voltava amb deliri; i deia jo: 

quin lant és el sant d'aquesta diada, (¡uina 
festa g ran tremola dins de l'aire? 

Però l'onze de setembre, no duia el nom 

de cap sant gloriós, no refrescava la galta 

de cap M arc de Deu; 1'0llze de setembre 

jo me l'imagino con una mena de pelegrí, 

trist i espellifat, sense corona ni glbria, era 

una mella de pelegrí que no ens demanava 

cap almoina ens demanaVA una forta ell
caixada de mà, una abracada. contra el 

pit, i quan el reteníem a vora n051ra ens 

refrescava un mal record. un record de 

fum, de sang, d'escopetades i de misèria. 

El pcle¡p-i misteriós em deia, IaI dia 
aquesta ciutat teva, K1frí el flagell de la 

fam i de la guerra, aques ts carrers anav('ll 

plens de la sang dels teus es barrejaven 
11'5 pernlque! blanques i Ics casaques es

tripades amh !':Is vuti!s ('sparrac3rs ac la 

gellt humil, i tots, pobres i rics, de catorze 

anyS pe r amunt, defensavon amb les ar

mes i les denls no ja el nom d-un home 

sin6 la st'va dignitat nacional. 
, l'endemà. damunt la ciutal que es retia 

damunt dels camps feh mall>é_ dels pallers 

cremats i les viles mart iritzades, panava 

trepitjant la nostra tura una gran ombra 

de buixí, (Iue duia arrossegant, estirant-la 

p('ls cabells la nostra lliberta t moria per 
sempre més, 

T aquest home de pedra, amb e! gest de 

moribund aguantant la bandera i espasa, 
aquest home el veus avui ofegat de flors 

j de corones, no perquè es digui Rafe! Ca

sallova ni perquè fo~ I~S valenl (jue eb 

altres, sin6 perquè la seva g ramalla era 
j untada de la sang de tota la ciutat, perq\lè 

la seva bandera era la bandera de lola la 
cintal, i perquè la seva cspasa, es vinclava 

impotent, com Iotes les CSI)ascs dels defcn
sors de la ciutal, davant un ferre d'igno

mínia, el front pu r i immacula t de la n05-
tra pàtria. 

I recorda'\, cm deia aquell pclegrf mls

!crió~ (IIIC m'acomllallyava, dcl dia onze 

de setembre_, que aqudla marca d'igno
minia encara dura, recorda't que si han 

¡lassat ducs centúri ('s, i la teva terra no fa. 
Jludor de pòlvora, ni teniu l'exèrcit ene· 

mic a I~I vora ni us b.'1rallell amb Ics 

armcs les dents l.er defensar la vostra 

dignitat nacional. la vostra dignitat nacio· 

nal porta a(luclla mateixa taca, no la de la 

sang de Ics víctime~, que seria eorolla de 
glòria, sin6 la taca de l'esclavatge, dcl ser

vilisme i de la llibertat perduda, 
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Per això l'onze de setembre es eJava al 

cor de totes Ics anyades i refresca la nos· 
Ira memòria i ens posa la ferida al viu i 

demana a tOlS els catalans, no sols corones 

paraules, que les corones es marceixen 

i Iu paraules ~e les emporta el vent, sin6 

una mica d'amor a la terra, una mica de 

conscib!cia una mica de dignitat d'homes 

lliures, puix que no soo homes lliures els 
fills d'una terra esclava. 

Avui s'aixeQu<'n a Catalunya un grapat 

de veus, que ja no l'olen que e5 tiri aigua 
al vi, ni s'acontentcn amb mitjes promeses, 

sin6 que C5 d iuen francament, absoluta

ment nacionalistC5, i que volen per Cata

lunya lot allò que I)ertoca a una naci6 

viva, sense compromisos ni opressions ni 
lligams de cap mona. 

Per això, uns quants patriotes catalans, 

rebutjant Ics ambicions perSOTlal s i les es

caletes per tnlllar"sc als castell~ de l'egois
me. s'han ajuntat sOia una bandera que: es 

diu .. Acci6 catalana" i en nom d'~ Acció 

catalana " vinc avui a demanar-vos la vostra 

col.laboraci6 cn aques t treball de catala

nitzar a Catalunya. Es molt gran l'entu

siasme quc sc sent arreu de la nostra lc

rra, s6n molt grans les paraules d'amor 

que dirigim en les diades solemnial! a la 

nostra estimada mare Catalunya, però s6n 

pobres, s6n pocs els nost res actes de vo
luntat; Ics llostres accions 56n poc cata
lanes encara. 

Aquests darrers anys, obeint a una po li
tica. anomenada inte rvencion ista cls caps 
directors dcl nostre moviment nacional 
han deixat créixer Ics males herbes dins 

dels nostres camps i han contribuit a una 
desorientaci6 de molts de catalans de cor , 

que estimen com el (¡ui més a la llostra 

terra. 
Nosaltres venill1 per a dir que aquests 

intervencionismes repugncn a la nostra 

consciència de Ilatriotes: que mnltre els 
que fins ara havien estat els nost res direc

tors, intervenien en els afers de l'Estat es

panyol, es creava il dins la nostra te rra, 

a les entranyes mateixes de Catalunya, una 

Uni6 monàrquica. nacional, mentre: uns ho
mes plens de bona fe 5i voleu, amb llurs 
casaques de ministre, anaven a pactar, a 

amoiol:ar l'esquena del drac., el drac venia 

a c rida r d intre casa 1I0slra, i en sortia un 

drac petit, amb ànima catalana, renegada, 

però catalana, que duia encara mél veri 
que aquell drac que nosaltres pintem a 

les pOles del cavall de sant J ord i, 

proarallla és ben senzill: de.-

t 'Ci J/.!ff! 
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pertar en l'esperit de cada català 3qU<'~la català de debò, i se n'adoni dar¡Lm\'nt de 

cúnscièn.cia nacional adormida, trehallar la diferència que hi ha en ésser lliure o 

Catalunya endins, Catalunya enforll, matar ésser ('~clau, aleshores, d'una n1an('ra o al-

aquest drac que viu entre nosaltres. tra, sin6 de grat per for.;a, la lIihcrtat 

quan el moment dC' la Illenitud nacio- que somniem vindrà a Ics no"trcs mans. 

nal arribarà, quan cada català se sentirà 

NOTICIA.RI 

L'ttjJ/ec tle :PfJblef 

Tal com anunciàrem, el diumenge 
passat se celebrà a Poblet l'aplec or
ganitzat per les joventuts nacionalis
tes de Valls i de Montblanc. Per la 
premsa diària els patriotes s'han donat 
compte de la importància que per la 
causa de Catalunya i, particulannent 
per l'èxit atès pels representants d'Ac· 
CIÓ CATALANA, tingué aquell magnífic 
acte patriòtic. 

Al mfting, ultra els senyors Tomàs 
Selva, Mir6-Esplugues i Talavera que 
parlaren càlidament en representació 
respectiva de les joventuts de Valls 
i Montblanc, dels nacionalistes repu
blicans de Tarragona i dels patriotes 
de Montblanc i dels senyor Miracle i 
Puig de la Bellacasa que parlaren en 
nom de la Lliga i de la seva Joventut. 
prengueren part al míting els repre
sentants d'ACCIÓ CATALANA senyors A. 
Rovira i Virgili i Jaume Bofill, acla· 
mats incessantment durant l'acte. 
Heu's ací els paràgrafs més importants 
de llurs parlaments: 

A. ROVIRA I VIRGILI 

Començà invocant la Conca de Bar
barà, el cenobi enrunat de Poblet, prop 
del qual passà bona part de la infan
tesa. Recordà després l'acte de Ripoll, 
primer que celebrà ACCIó CATALANA, 
dient que si Ripoll és el símbol de la 
llibertat de la Catalunya estricta, i 
serva les cendres del primer comte 
hereditari, Poblet significa l'expansió 
nacional d'aixamplament conqueridor. 
la unió de totes les terres de llengua 
catalana. El campanar de Ripoll es
guarda els Pirineus, el vell Principat, 
Rosselló i Cerdanya, El cimbori de 
Poblet és el símbol de l'extensió de la 
nacionalitat a les terres de València, 
de Manorca, a les terres entre el Cin
ca i la Noguera-Ribagorçana, que la 
divisió oficial atribueix a Aragó, però 
que per la llengua i per la sang són 
encara Catalunya. 

Féu notar que tots els grans monu
ments de la nostra terra procedeixen 
de l'època romana i de l'època nacio
nal i que no era solament en les ro
manalles d'una cultura material, que 
veiem aquesta exclusivitat, sinó que 
passa el mateix en la cultura de l'es-

perit i en l'ànima nacional. Tot el que 
hi ha de bo en els nostres monuments 
o bé es de Roma mare i mestra nostra, 
o bé de la lliura Catalunya antiga. 

La història de Poblet, afegeix, és 
una terrible lliçó per als catalans. 

Torna a venir una ofensiva de po
nent contra Catalunya. Ja veieu com 
els concursos de bestiar són dissolts 
pels màusers de la guàrdia civil. Sj 
s'hagués tractat d'obrir una casa de 
joc, d'aquest joc que amb la toleràn
cia dels qui fots sabem empesta a Ca
talunya, o d'obrir un cafè flamenc. se· 
gurament no s'haurien trobat aqueixes 
dificultats. 

Que és trist un j!;ran convent en 
ruines! Que és trista també una na· 
ció en ruines! Pedres caigudes i àni· 
mes caigudes, tot és u. Catalans, al
cem novament les pedres, alcem nova
ment les ànimes. Reconstruim la na
ció catalana i reincorporem-la a la 
història del món. Fem un esforç mà
xim per reconquistar nosaltres matei
xos la llibertat de Catalunya, i dei
xem-la en herència als nostres fills. I 
si en aquesta riquíssima herència hi 
hagués lluïçors vermelles, els diríem: 
"Mireu, el segell de la llibertat ha ha
gut d'ésser imprès amb la sang dels 
homes!" 

EN JAUME BOFILL 

Començà dient que l'afirm'ació d'e
xistència nacional que cal reiterar és 
indici que no s'ha assolit encara la 
plenitud de la vida pàtria. 

El monestir de Poblet té el singular 
prestigi de les glòries passades. Su
perior i dominant sobre la imatge del 
moment de la seva destrucció. 

Afinna la necessitat d'estendre les 
propagandes cercant als no conven
çuts. ts bo revisar l'exèrcit, gairebé 
no més Estat Major del nacionalisme, 
però encara cal més escampar-se per 
tots els recons de In terra, i reintegrar 
a la politiea les gents que no hi són 
professionalment, al menys en els mo
ments de màxima passió patriòtica, 
fenomen que havem vist en dies me
morables i s'ha produit també en els 
inicis d'ACCIÓ CATALANA. 

Recordà que en el camí de la d~ca-
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dència primer es perd l'esperit, des
prés t'esma, després el record, i per 
fi la dignitat, tristes etapes de decadèn. 
cia que han seguit una darrera d'altre 
les gents de Catalunya. 

Si avui esguardem els escrits dels 
nostres precursors, dels homes de fa 
50 anys, que portaren la representació 
de l'esperit català en llur temps, ens 
revela la profunditat de la nostra cai
guda. Si el poble se salvà, fou exclusi
va pel seu isolament que conserva cer
tes característiques: era més forta la 
matèria catalana que la més escolli
da consciència de la nació en aquella 
data. 

Portem novament als nostres llavis 
el crit d'En Maragall: Catalunya en
dins, però havem de dir també Cata
lunya cnfora de nosaltres totes aque
lles romanalles d'uns segles de deca
dència. 

Havem d'acudir al poble amb prou 
fortitud per a saber predicar la veri
tal sense afalacs a la passió de l'ho
ra, sinó amb estricta sinceritat. Sen
tim la generositat d'ésser els repre
sentants de la consciència més subtil 
de Catalunya ¡ això ens obliga a una 
més estricta conducta nacionalista. 
Aquesta veritat que havem de predicar 
al poble vol, principalment, coneixen
ça de la Història i de l'estructura del 
país, per tal de poder criticar tot el 
que representi supeditació al foraster. 
Més que altra cosa interessa el conei
xement de la histOria. Escri.,vim la 
Hislòria de la pàtria en les glòries com 
en les reculades que tot és una lliçó 
útil. ... 

A precs dels concurrents parlà el 
poeta Ventura Gassol d'ACCIÓ CATALA
NA amb mots d'ardent patriotisme. En 
Tomàs Selva lIegf flnalment la propo
sició d'afinnació catalana proposada 
pel C. A. de D. i que ha d'ésser rati
ficada solemnement el 22 d'aquest 
mes. 

Les manifestacions d'entusiasme PIL 
tri òtic duraren bellament tota la diada. 

A 1II'cs ltCtel1 ¡mlw)'fllltfs 

A més de l'emocionant de Sant Fe
liu de Pa\larols en el qual parlaren 
ultra En Francesc Cases del Centre 
català de la Vila i En V. Tort i Mata_ 
mala de l'Unió catalanista els dele
gats d'ACCIÓ CATALANA senyors Tomàs 
Gareis j Josep M." de Sagarra aela· 
mats en llurs parlaments expositius de 
la tasca de la nostra organització, diu
menge passat ACCIÓ CATALANA inter
vinp;ué cabdalment al Vendrell, a 
Valls, a Santa Coloma de Queralt i a 
Rubí. 

Al Vendrell l'acte netament d'Ac
CiÓ CATALANA fou celebrat al Centre 
industrial. Féu la presentació el se
nyor Jaume Romell de l'Agrupació re
publicana nacionalista de la localitat. 
Parlaren després expos'ant l'ideari de 
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la noMra organització els senyors Ig
nasi D¡JJmall, E/i~s Rogent, Sllh'ddor 
¡\fillct i Ventura Gasso/. Darrerament 
pariA N'A. RQv;rll j Virgili el qual ex
pressA la seva satisfaccIó de trobar-se 
entre els amics dels primers temps de 
les seves campanyes polítiques. De 
procedència federal com clls, compro
va amb salbracció que l'essència, la 
base dels sentiments de lOts els bons 
republicans de Catalun)R era evident
ment l'esperit nacional, ben contrària
ment qUe els que de terres espanyoles, 
havien vingut a predicar federalisme. 
amb el qual no fcien sinó disfreçar 
un rabiós unitarisme. Veieu ci darrer 
republicl\ d'Espanya, proclamant que 
<.:Is espanyols no poden abandonar ¡'A· 
frica perquè alU es preparen per a la 
guerra contra Catalunya! 

Als e:.perils democràtics de Cata
lunya que tenen por que, aconseguida 
la llibertat co¡'¡ectiva, perillaran els 
drets individuals, cal fer-los present 
que l'estudi dels fets dels nOstres 
avantpassats, permet sentar una ben 
distinta conclusió, ja que, fins institu
cions com la Inqui~ició, el!i catalans 
l'aplicaren a fets externs, que des del 
punt de mira religiós eren punibles i 
gairebé no hi hagué vfctimes; al con· 
trari, tOtS coneixem le:. persecucions 
de la Inquisició de Castella. I és re
marcable fet que !i'esdevingué poso 
teriorment a casa nostra, quan els in
quisidors eren ja castellans, des de 
Ferran el Catòlic, que perseguien fets 
de consciència, i d'una manera espe
cial els heretges rics, als quals contls
caren els béns, amb ci consegOent pro
At. 

De la Catalunya del segle XIV se'n 
va poder dir que tenia Ics més liberals 
i justes lleis del món civilitzat, I es 
pot suposar que la dels nostres temps 
serà més tirànica que aquesta Espa
nya d'ara? La nostra pàtria fou la 
primera nació del món que resolgué el 
problema de la terra. HL ha ara nous 
problemes socials i cada dia se'n pre
sentaran més; però no cal pas. esperar 
que vingui el remei de Madnd. Gent 
forastera ha atiat els nostres obrers. 
dirigint-los especialment contra el na
cionalisme; però quan els treballa
dors organitzats han con"~ltult un Pe:' 
rill per ells, se'ls ha aplicat proc~dl' 
ments que homes catalans no aplIca
rien pas. 

No té el catalanisme la solució del 
problema social, com no la té ningú, 
ni els mateixOS bolxevics. Però Cata
lunya mai no ap licarà l'odi per a re
soldre'!. 

Hi posarem l'amor degut entre ca· 
ta lans. El mateix amor que els pagesos 
de remença posaven en treballar la 
terra quan els fou retornada, posarem 
nosaltres en guarir les ferides de Ca
talunya quan tornarà a é.c:,ser nostra. 

No podem resignar-nos a ésser go, 
vernats per un E .. tat que ~o ens és 
superior en cap aspecte. Sena més to-
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lerable una tutela elo:ercida per qui fos 
més savi, més prudent, més inte"i
gent o més pur. Però no volem so
rrir-Ia d'uns homes, d'un Estat que 
han perdut el prestigi. 

AixJ som els catalans i aid treba
llarà perquè !Oiguin ACCIÓ CATAL.ASA 
Venim a fer sembrada d'ideals, no a 
constituir un nou partit polític. Vol· 
dríem a tots els catalans ben amics, 
ben patríotes. I d'una manera e~pe· 
cia I voldríem per amic~ eh catalans 
de Vendrell, aque!-.ta vila a la qual 
un eminent poeta, en deixar-la, va dir 
aquell : 

Adeu, vila regalada, 
Adeu, vila del Vendrell 
que fas una oló mesclada 
de garrofa i vi novell. 

Els oradors foren obsequiats. en a· 
cabar, per les junte:. de l'Agrupació 
nacionali!'ta republicana i del Centre 
democràtic nacionalista, les quab 
oferiren treballar fennament per la 
difusió del ideals d'ACCIÓ CATALANA 
al Vendrell. 

••• 
A Valls, l'acte es celebrà a l'A~<;o

ciació catalanista. Parlaren En Tomàs 
Se/I"l, pre,,-ident i els senyors .U¡Jnucl 
Rm'entós, Mdr'; Esteve i MU$$u ; Llo· 
rens explicant què cosa és Acuó CATA
LA"'A i, darrerament, En Jaume Bofill 
; Matas el qual digué que en el seu 
acte generador, la Conferència nacio
nal catalana, aCQrdà que la forma 
més avinguda al govern de la noslra 
nació seria en les circumstàncies pre
sents, la republicana, organitzn, en 
canvi, acte:; com el de Ripoll, en ho
menatge al comte Jofre i participa a 
l'Aplec de Poblet, monument consagrat 
al repòs dels nostres reis. I és que 
en aqueixes altes figures de la nostra 
Història no hi veiem uns homes aurio· 
Jats pels prestigis de la corona, sinó 
els sfmbols de la raça, i és pròpia
ment a ella a qui fem honor. 

Clogueren l'acte unes paraules de 
regraciament d'En Tomàs Se/Vil. 

L'entusiasme de Valls per l'obra ini_ 
ciada per ACCió CATAf..A~A ha aconse· 
guit per a aquesta patriòtica ciutat 
l'honor d'ésser de les capdavanteres 
en nombre i qualitat dels inscrits. 

••• 
A Santa Coloma de Gramanet l'ac

te de propaganda d'ACCIÓ CATAtANA 
tingué lloc al Centre nacionalista. Par
laren En Jaume Mundi, president, i e ls 
senyors Elies Rogent i M~rti Estev~, 
qui recordA com ~ I no~ d. aquella VI
Ja s'uneix a un tnst episodi de la nos
tra història nacional j, darrerament, el 
senyor Massó i Llorens el qual recla· 
mà l'esforç dels patriotes de Santa Co
loma perquè l'adveniment de la lli
bertat de la Pàtrio sigui a no tardar. 

••• 
A Rubí, a la Joventut nacionalista, 

amb motiu de l'acte inaugural dels cur-
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sos d'Aritmèlica i de Geografia de Ca· 
talunya per a adults, En Vl'ntura Gas
sol, d'ACCIÓ CATALA~A donà una bella 
conferència, aplaudidíssima. CJogué 
l'acte el senyor Tvu/és de les 'Esco
les Ribes"', de Rubf. 
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(Continuació) 

Griffith fou el primer d'aixecar-sc 
He signat, diu, aquest tractat no pas 

com realitzant l'ideal, sinó en la ple
na cOO\'icció (i la eomparte~c encara) 
que és un tractat honorable per Ir
landa, i que !lalva els ~eus interes,o;os 
vila I!'. .. D'anar a un referendum, hi 
hauria costat seu 9S per cent del !IU

fragis. Quant al jurament, res no té 
que pugui repugnar al millor dels ir
landeso~. Despré:> de Mac Keon, el 
soldat, que acabava de sortir de 
Mountjoy, on era en instància d'execu. 
ció, per prendre el seu seient a la Dail. 
Mak Keon declarà que els combatents 
desitjaven no pas l'ombra sinó la pre
!';a", i que trobaven pn el tracta t allò 
mateix pel que eren vençu ts. 

"Est ic contra aquest tracta t, respon
gué de Va lera, no per ta l com só ho
me de pau. Estic contra aquest tractat 
per tal com no posarA fi. als segles de 
lluita entre totes dues nacions." Re
conegué d'altra part generosamenl, 
per a acabar, que de fet els delegats 
irlandesos a Londres tenien davant 
d'ells •. una tasca que un exèrcit poten t 
o una flota potent no hauria pogut 
acomplir." El seu amic i ministre 
Stack l'apoià amb alguns mots intrè
pids plens de l'esperit fenià: volia 
"Ia independència plena i enter."', re
fusava tot el que no fos aquesta in
dependència. Res de més. 

Aleshores Collins per la seva part 
digué: "El moment és massa seriós 
per a solaçar-se amb frases . Si pre
terim de r iscar la reali tal per senti
ment pur, podrfem molt bé trobar-nos 
al capdavall sense res més que el sen
timen t. Jo sé,--això sona molt bé en 
dir-ho, - -que no consentirem mai a la 
partició del nostre pa ís; jo sé. però, 
també que això no arranja per res la 
qfie<;tió ... A parer meu, el tractat ens 
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dona li llibertat-no pas aquell darrer 
graus de llibertat que tota nació es
pera sinó la !liben.t per atényer-Ia." 

Aquests discursos alternats resumei· 
xen dies i dies de debats necessius. 
GriUith, que, en la conquista de ¡'Au
tonomi. fiscal, militar i jurrdica, troba 
la realització de la doctrina que expO
sava, feia quinze anys; m~ en el seu 
llibre sobre la Hongria, és un sieyés 
provisionalment satisfet. Max Kean 
aporta .1 régim de ¡'Estat lliure l'ad
hesib de l'ex~rcit, al menys dels seus 
caps. 

Cont" ells, de Valent figura i ex
pre:!'if>8 aquest entusiasme mlstic que, 
durant cinc anys, ha promogut, sostin
gut el Sinn Fein. No més la indepen
dència reconeguda a IrUmda pot clou
re el conRicte secular entre tots dos 
pobles: no ho 6s? rompem, doncs! 
Què passarl? no importa! Examen so
bre els camins i mitjans per a conti
nuar la lluita? cap. Salvem els prin
cipis! Hom pot sempre, sinó combatre, 
al menys morir, Aquestes són les se
gones intencions del President, No la 
posa pas a primer terme per adivina· 
ció instintiva, per sentiment que a les 
lnimes mitjanes i al m~ gran nombre 
res no t~ d'atraient. ts però, el sentit 
intern de la seva conducta, aixr com 
aclareix la tallant harenga de Stack: 
tot o res! 

A l'oposició, heu's ad Collins, l'opor. 
tunista, que mant~ els peus rerms en 
terra, pensant en les realitats, parlant 
el rude i desplaent llenguatge dels 
arers. Injust com un partidari, només 
vol veure en l'idealisme dels seus ad
versaris que rrases. Protestes radicals 
i radicalment impotents, jassia concra 
la dolorosa successió de ¡'Ulster, no 
són pas una solució, sinó una vanitat, 
una doble vanitat: vana i vanitosa. Jo 
prenc el que avui se m'oFereix, perquè 
és alguna cosa, i jo no tinc pas la ma
nera d'exigir mb ni vull riscar al per
dre-ho tot deml en repelolir aquesta 
alguna cosa d'avui. Esper nue un dIa 
aquesta alguna cosa m'ajudarl a 
guanyar el reste. Allò que separava 
Collins dels republicans i l'empenyIa 
al coSlat de GrifFit, no és pas el princi
pi sinó la tAclica. 

Es podria cloure el debat: la subs
tància n'és exhaurida; IOlS els discur
sos que seguiran reprenen, amb va· 
riants insensibles, els mateixos motius 
essencials. Mrs. O'Callaghan, vfdua 
del batlle de Limerick, declara que ha 
estat sempre és i restarl per la sepa
ració d'Anglaterra: com Stach. Sean, 
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T. O'Ceallaigh, crida: "alguns aven
tatges materials que l'acceptació del 
Iractat ens aporta, seria pa~ar-Io massa 
car" com de Valera. Només un oficial 
del Munster, Sean Maylan, presenta 
una proposició prActica i positiva per 
a la continuació de les hostilitats: 

Si els angl.-"" em fan una ¡urTfa d'u

termini, é, possible que jo no en vegi la 

fi. llerÒ. e, CodI cap J1ei.;¡lisOl damunt el 

terrÍlori de la meva bri ,ada tampoc no la 

veurà. 

Idea neta. Maylan amb això pen.:;a 
Fer cantar els anglesos, espera paralit
zar-los. No és però segur. Quan, a 
Irlanda, els anglesos hauran destruït la 
joventut irlandesa, i els irlandesos la 
minoria anglòfila, què hi haurà guanyat 
Irlanda ? La idea de Maylan, és el 
consell impotent de la dese:perança. 

De l'altre costat, Miquel Hayes, di· 
putat de l'Universitat nacional, votarà 
el tractat "per tal com els diputats no 
poden escollir": amb poca diferència 
fs el criteri de Collins. I Ricard Mul
cahy, al qual e l seu coratge, la seva ab· 
negació, la seva modèstia reconeguts 
prometen moltes de co.:;es, es val del 
mateix argument humili ant gaireb~ 

els seus fins a fer-los so frir : 

Poden fer res mét? diu. No. No poden. 

L:. ¡llanyC\L d'haver de lliurar quatre ports, 

e"m si di!U,f, ~im quatre Giòraltan ¡ po

drí .. u però eXIIUI,ar-lIe l'enemic? EI~ cap~ 

rhllonsablu ell semòlant matè:ria han ("S

tat ilLcap:u;os d'rmpait;¡r l'C'nnuic millur 

que una pulieia de talla mitjana. La ~cc,

sió dels c(>mb.-.ts ulsterians? No veilt 

pal altra , .. Iudó a la dificult.ll al mo-

mcnt. 

" Havem es. tat derrotatS", diu en re
sum. Declaració de Feblesa, declaració 
d'impotència que, sobretot, reta pel mts 
alt oficial de l'exèrcit, eriçava l'orgull 
irland~perb per culpa de qui? Con
fessió que escoltaven amb joia els co
rresponsals anglesos, i era de doldre,
però per culpa de qui? Havia d'ésser 
bastant dur a Mulcahy de rebre els 
elogis del Dayly Mail; però puix que 
Ie-; aUusions cobertes de Collins no 
havien bastat per a retornar la gent a 
la raó, li calia, per pena que li fes (i 
que s'infligia sense dubte a ell mateix), 
posar els punts sobre les i. ts segura
ment, el que volia dir en afegir tris
temen! : 
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Havem estat dtrrotats. Perú l'hora de la 

derrota no és una hora per a barallar-Sot 

tot examinant COln s'hauria pogut evitar. 

Em fa llOr qu~ ris dellolu de b. Dail no 

hauran etat molt profitosos. 

~NFOR1UA.CIO 

ESTRA.NGERA. 

.. \ IT.\LlA 

A propil,it dc lel imitacioTls del ftixi'!

me italii a 1'~,tra"Ktr, la dir«(Ió d .. 1 
Paftit nacional fei:otista tomunica al /',1-

1"'/0 dït<Jlia (2J .tt.) 
Un. diari h(>n,aré~. el l'nt''r U<Jdy, llU' 

hlica una iTlforlu<ació 5ellt>ni la qual tl 

diputat major Fri~drich, fefnnt agitador 

allti!;('mita, esti organitzant a la l'rt\'a l,i· 
tri.;¡ un moviment !. ixista auikg a ("it<alià. 

amb rúnica precisa (¡¡rert'neia que el fel

:oti~rTI(' h"nKar':s ~s anti·semita i l"italià és 
dirigit l>C"r .<'mit..t". ~o valdria la Jl('na dt' 

deil1lt'lltir una falirtat tan coloual . • vi~t (¡UC' 
cap del~ C(!IIIIM)U('nu de la direcció d<'l 

I~artit i quasi call d'cntrr' els diputats ita· 

liant e~mc"tab l'ci dit diari on M f5 ni 

tan &01, feixista. Això i ci fet (¡ue Ullól 

qu~tió jue\'a no t'xisteix a !talia i e.'I)<"r~m 
qoe TI<J hi 5era mai al m"llyS fin, a què d 

sionisme no po~i eh ht'hrcu~ CII el dilema 

d'escollir t'ntrc la I)àtria italiana i una 

altra I.àtria prottgida fl(r una gran ¡)ol,). 

tenda estrangera la Ilolitica de la <Iual no 

M'mllrt' coincideix amb la dïtàlia. 1..30 di
recció d. I P. N. F. aprofita l'avlntnleu 

tler a recordar (Iue si ci fC'ixismc pol lenir 

avui un valor internacional c(,m el (1\1(' tin

lué el ,arihaldi~me al seu tempo. aixu 

110 treu que el primer sigci Ull !enOI11t"T1 

exquisidament itali..\ que l'embranca a les 

més caracteristiqu.-. tradicion, de la lIó.ua 

nkaga ¡ CIUt' nomé. a Itàlia pot dlmcs 

tenir lloc. ":1 fcixi,mt' itali;l., tot aui~tilU 

amb plaer al nai)tement en altres païJ;O', i 

per això n~teix amb característiques I);J.

cionals diver:;u, als moviment, ~mblal1tJ 

adreçat. a la reatirmació de la vida social 

contra la dissolució bolxevista, no té la 
més mínima intellció de fabricar una ennè· 
sima internacional". 
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