
ANY I 2 novembre 1922 N,- 14 

ACUlO CAT ¡\LANA 
P 1J BLICACIO SETJIANAL 

Re dacció I adllllnllllr" c ln: Tra fal g Mr, '4 .. Barcelona. 

BAN DERA, Scl N 'I'A BANDE R A ! 

Encara, de tant en tant. llegim nis 
diaris que a aquest poble o a aquella 
entitat s'hi celebren diades patriòtiques 
commemorant I·his~ament. el donatiu 
o la benedicció d'una bandera catalana. 
Encara, tot sovint, veiem, per carrers 
i places, que la bandera de la Pàtria 
no és única a voleiar com a slmho1 
d'una sobirania que IcgilimnmcnI li 
pertany; encara, amb massa de fre
qüència, havem de constatar que per 
damunt de la bandera de la Pàtria se 
n'hi eleven d'sitres, deixant-la vergo
nyosament R segon ll oc. 

Bandera, santa bandera de la Pà· 
Iria! ¿ Fins a quan l'ombra maleSlru· 
ga d'altres banderes et tmurà la 
resplandor divina que als nostres ulls 
tenen els vlvids colors que exalten e l 
nostre sentimen t ? ¿ Fins a quan e ls 
di\'er~,os agrupamen ts polftics. benèfics 
o socials escampats per Catalunya co
briran ll ur estatge amb banderes alie
nes? ¿ Fins a quan hi haurà cata lans 
pertanyents a aquests agrupaments 
que deixaran emparar llurs tasques ci
vils per una bandera que no és la de la 
Pàtria? Fins a quan ajuntaments dessi
diosos o sediciosos, preteriran la nostra 
ensenya nacional ? 

Bandera. ~anta bandera de la Pà
tria! Tan ample com fou el teu domeny 
ets avui en recul forçós, i una genera
ció d'hòmens vils, una altra generació 
d'hòmens indiferents i una altra encara 
de covards, deixen que el teu voleiar 
tfmid i indecls remoregi com un geme
gar d'esclau. 

Bandera, santa bandera! ¿ On són 
els cors que deliren per bategar lliu
rement amb el ba tec lliure del teu 
onejar ~.obirà? ¿ On són les voluntats 
disposades a recollir-te del ras de 
terra on la viha t dels uns i la incons
ciència dels altres deixa que et desfacis 

a parracs í' ¿ On són e l ~ braços baro
nlvols que han d'imposar-te arreu on 
altre temps senyorejares majestuosa? 

Bandera, santa bandera de la Pà
tria! ¿ Quan vindrà el dia de la reivin
dicacio definitiva? ¿ No ha nat, per 
ventura, encara la ge'1eració digna de 
poguer-tc considerar com la seva unica 
bandera? ¿ No ha infanlat encara la 
Pàtria els fills veritables que l'han de 
redimir de la seva abjecció secular 
i que han d'elevar-te al rfmg de les 
.altres banderes glorioses? 
Mas~a tarda a arribar e l dia que els 

que dalim per veure't triomfan t espe
rem neguitosos amb el cor suspès i 
la volun tat vaciJ.lant. Massa Iarda 
,'hora de bast,.- amb els nostres cosso· 
la torre a lterosa que cal a la teva 
majestat . Tandcbò les mes novell es 
joventuts netes de segones vistes, pu
res en llur esguard, castes i generoe;es 
en lI uf'!¡, intencions, sàpiguen acomplir 
' a gesta que les que fins Rra han trans
corregut no han sabut realitzar. Tan
debò que, a no tardar, de tots els indrets 
del territori nacional sorgeixin aquells 
estols desitjats de servents fidels 
i. abnegats que amb l'embranz.ida de 
les volun tats verges, anorreïn els obs
tacles que intercepten e l teu avenç 
gloriós i t'imposin amb el coratge dels 
que saberen glorificar-te a les èpoques 
exemplars de la nostra història, 

Bandera, san ta bandera de la Pà
tria! Beneït serà el dia que elevada 
fins allà on t'assenyala el nostre ardor 
voleiaràs amb la magnitud del cel 
de la Pàtria i que el brill dels teus 
colors no tindrà més bri ll competidor 
que el de les espases alçades per defen
sar. te. altes com el daler immorta l 
dels cors dels patriotes. inflexibles com 
la voluntat dels que les sostindran. 

Res més trist que viure en una nació 
no recobrada; res més desolat que viu_ 
re en una pà tria morta. Però igualment 
trist, potser més fatfdic per al patriota 
és el recobrament incomplet, la inde
cisió en situar-se, les vacit.lacions per 
decidir-se, la covardia per posar-se a 
costat de la causa justa. 

Acf tenim. per exemple, el bi lingüis
me, I!s lleig el nom d'un carrer, d'una 
botiga, d'un monument en idioma no 
nacional. Però més lleig encara és el 
bilingüisme. sobretot aquell adoptat per 
al.e:uns patriotes mal orientats Que con_ 
sisteix a posar la llengua nacional a 
sotil de la imposada. 

Acf tenim el bibandnisme (oermeti's 
el mot'. ts df'oriment per al plltriota 
veure la handera nAcinnll1 exc1oe;a de 
tota manifee;tació civil. Però més deori· 
men i é~ enC'lra e l biban"niçme. e;obre_ 
tot aonell adontl1t oer R ! 2un~ cn",na
trioles mAI acon~1 1Rte; Que con .. ie;teix 
a OO<:;llr la bandera nacional a sota de la 
imnosada, 

Ad tenim el hinAciOlll.!ic;me. ~~ in
dionllnt oue a un li a trih"ei"in hi na
cionalitat nue no li oertanv i el QUllli
Rn"in ner Iee; virt"te; o t'1e; rle'l"l'tl"c; (i"ls 
s,íhrlitc; d'anm'lI DAfc;. Pl"ro m¡'~ inrli~

nant é.c; encarA pI binacionalic;me Que 
cnnc;i .... tf'i'IC a ,.e;tllh1ir una if'I'fIr(1"ia en
tre elU,.c; nllC'Ïl'lOe; de <:;unerior i in't'rior . 
e<:"ent la in ferior la poc:;ada a sota. la 
prllnia. 

Cal una reardó ri'loirll\ i dicac en 
acue"t .. entit. Cal dee;vt' lllllr en la vo
luntAt de lot" (lue només hi ha oer a la 
no!;tra coJ.leclivilat, una nació, un idio
ma i \Jna bandera. I oue tota la nAció. 
tot idioma. tota bandera oue vul{l'ui si
tuar-!\e per damunt d'aouestes caracte
rl .. tioues pròoies. cerca noméc; de do
minar-nos i po~ar-nos sota la seva tu
tela. 

I qui vulgui imposar· nos a lgun d'a
quests atributs impròpiamen t o coHabo
ri en aquesta tasca, cal considerar-lo 
un enemic i combatre') com a tal. 

2a CTS. 
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E L S POLITICS D E U A.DRID? 

És un tòpic ben estès dins la literatu
ra política regionalista, el presentar als 
polítics de Madrid com a principals cul
pables de l'estat de subjecció de Cata
lunya. 

Gent amoral, deslligats dels pobles 
que governen, sense basa d'opinió, ma-

• nant gràcies a la combinació caciquil 
i a l'interès creat, és natural que es re_ 
sisteixin a tot fet viu que podria esfon
drar l'artificiositat que els manté. Per 
això rerusen d'admetre la realitat cata
lana. encara que molesti, no fos cas 
que comunicant-se a les "'altres re
gions" vingués un daltabaix del siste
ma que els permet còmodament gaudir 
del poder. 

Presentades així les coses, les solu
cions ragen clares i abundoses. Unes, 
obertes i sinceres; !lItres, tOrtuoses i de 
sota mà. Qilestió de tàctica en escollir
Ies. 

Vegeu entre les primeres. Anem a 
despertar al poble espanyol del seu en
dormiscament polític, que vibri com el 
nostre, que imposi la seva veritable 
opini6: una bufada d'aquesta i el cas
tell de cartes de la política madrilenya 
~erà fulles del vent: i amb aquestes 
normes i molt d'optimi"me, s'empre
nen les eleccions de 1'''Espanya gran". 
Malauraóament. el poble espanyol fa 
el sord a tan inesperat despertador; 
deu malfiar-se. Els polítics i llurs diaris 
han suposat intencions prou dolentes 
als nous creuats de la grandesa d'Es
panya, acusant-los arreu de l'existèn
cia d'un equívoc fonamental. Cat des
fer-lo, cal donar a tota Espanya la sen
saci6 de sinceritat i bona fe, col.Jabo
rant a una obra de govern seriosa. 
arribant amb la col-laboració al sacri
fici dels petits afers catalans com a 
mostra de magnanimitat. 

Per ara aquesta solució. els rel:iona
listes mateixos ho confessen, no ha re_ 
eixit; tanmateix la santa persistència 
exigeix continuar-la. 

Entremig. altra solució de bona fe 
era provada; un mallorquf, En Maura, 
semblava voler repudiar tota la immo
ralitat política madrilenya retornant a 

les pures fonts de la sobirania i de la 
dignitat populars; la puresa d'ideal 
comportava un acostament i una con
fiança. En aquest cas fou l'home qui 
fallà; amb tot divagava, el seu únic 
èxit consistia a s,ublimar "sesiones his
t6ricas" en contra nostra. 

Un canvi de tàctica permet d'entre
veure, dintre, sempre, de les premisses 
sentades més amunt, noves solucions: 
les tortuos.es, de sota miL Treure partit 
dels vicis de la política madrilenya 
aprofitant-ne les fluixedats. 

~s sabut de tothom que En Romana· 
nes personifica de temps, com ningú, a 
Madrid. el tipus del "pícaro" polftic; no 
han de retenir-lo petits escrúpols, si és 
de la seva conveniència, pera supo
sar-se un home ben diferent del que 
prohibia l'ensenyança del Catecisme en 
català anys enrera. 

Retirat, mig de grat mig per força, 
del "soi-disant" bloc liberal, cerca la 
perduda que li dongui uns diputats més 
i una plataforma per a escalar el poder. 
contant afermar-~e amb el seu exercici. 
la perduda, en el present c'as, és el re
gionalisme català amb els seus ex mi
nistres tècnics_ S'obra un vast camp de 
probabilitats cotitzant aquesta nova col
laboraci6, però cald rA forcar la màqui
na electoral a fi de valorar-la. 

Per si tampoc ací els esdeveniments 
confirmessin les esperances, no podria 
pensar-se encara amb una cotitzaci6. 
amb diners cantants i sonants aquesta. 
que entendrrs els durs cors d'aquells 
polítics de Madrid, als qui l'opinió no 
lliga ni la moralitat sobra ... ? 

Altres solucions podrien encara en
castellar-se: l'Htusionisme no té fi. 

La realitat és una mica més exi~ent 
Fallen les solucions aplicades com fa
llaran substancialment les altres que 
es proposaran. perquè han de fallar per 
força. Per assentar un edifici cal que el 
fonament !;igui ferm: i la basa de sus
tentaci6 de totes aquestes solucions és 
falsa. 

No s6n els po!ftics de Madrid Cobs
tacle per Catalunya; venceríem aquest 
i ens trobarfem clavats. ts el poble es-
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panyol, el vert'ader poble, aquell que 
treballa i pena i el que escampa la man
dra per aquests móns de Déu, qui no 
vol sentir ni parlar de Catalunya. Qual_ 
sevol observador, amb no gaire agude
sa, ha pogut adonar-se'n, 

Si cap punt de contacte lliga els go
verns d'Espany'a amb els. ciutadans, és 
aquest; i la fortalesa del lligam és tan 
sòlida que justifica de ple el que nos
altres veiem en el politics de Madrid 
la representació genuina d'Espanya. 

Bo és- pensar-hi sobre això, tenint 
ben present que, pel que ens afecta, 
la solidaritat de totes les institucions 
de l'Estat amb el poble espanyol és ab
soluta. Refiar-se del tòpic que sobre els 
polrtics de Madrid escampa el regiona
lisme, a més de fer-nos perdre temps, 
ens menaria a des¡¡'¡usions doloroscs. 

EL CA.RTELL 

I N FA.JJIE . 

En un editorial de la Publicitat, es 

feren alguns comentaris entorn d'un 

llibre í d'uns cartells que un pornògraf 

espanyol ha escrit i propagat amb el 

desvergonyiment que pos,en sempre els 

enemics seculars de Catalunya en les 

seves ofensives contra Ja seva dignitat 

nacional. La Publicitat considerà 

aquesta infàmia des d'un punt de vista 

divers al d'aquell que nosaltres per 

completar aquella bella rèplica, et con

siderarem avui. Nosaltres ens referim 

només al cartell infame propagat per la 

ciutat sense que ningú s'hagi revoltat, 

exterioritzant la seva indignació i do

nant una lliçó útil. 

Car vegeu el fet: uns cartells amples 

propaguen per rambles i avingudes el 

crit puríssim dels patriotes: visca Ca

lalunyR! El cor, en veure'l, s'exalta 

gloriosament; les vostres passes esde

venen ardides i com sempre que el 

nom de la Pàtria és victorejat, us sen

tiu magníficament commosos. Cerqueu 

el llibre que se us recomana, i, només 

de veure'n la portada, se 1rs alcen els 
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braços i se us clouen els punys el 

crit purrssim és un crit infame/ El 
visca qUe els patriotes donem amb la 

devota unció d'un fiJI fidel, amb la ira 

santa de qui reclama llibertat, és cla

mat per una veu corrompuda, per un 
enemic pervers, amb la perfldia d'un 

espi., SOia la protecció dels que nego

cien amb la Mare cornu, conrrares de 

la gennandat indigna dels que fan ser· 
vir el !'teu nom sacrosant per enriquir 

llurs finances. 

Un gravat estúpid. la portada, Us f. 

rebotre el llibre per la raç de qui us el 

ven I, amb els ulls àvids, cerqueu les 

esquadres de patriotes que suposeu 
s'acosten ardides per a punir tls delin
qüents. Passada la VO!)lra sorpresa ini

cial, cncara recorreu cercant qui us 
acompanyi en la vostra indignació 

quan us adoneu, dCMlIHl, que lo ciutat 

masella no s'indigna i que damunt del 

cos de Calalunya, s'hi poden cometre 

totes les infàmies, s'hi poden satisfer 

totes les concupiscències, s'hi poden as

sejar tots els sadismes sense que un es_ 

tol de fills seus sàpiga de punir el mal

vat, sàpiga de defensor l'honor. ts que 

els fills de la Pil.lria són en llur majo

ria en un eslat tan gran d'abjecció com 

el que pretén l'enemic per a gaudir

se'n? ~s que és tan baix e l nivell de la 

consciència nacional que el primer tra

Rcant pot marxandar-nos com a indlge

nes d'una tribu incivilitzada? 

Nosaltres ens situem a qualsevol al

tre pals del món on una feta semblant 

hauria estat realitzada i sabem els ac

cidenh a què hauria donat lloc. Nosal

tres ens situem a la Catalunya esdeve

nidora, habitada per ciutadans cons

cients, i endevinem que davant d'una 

inràmia com la que avui dia s'ha po

gut cometre sense càstig, promourà 

aleshores una protesta coHectiva i que 

a la mateixa nit que s'haurà realitzat la 

malifeta, el cel de la ciutat serà venncll 

de les flames depuradores, ajxecades de 

la foguera on cremarà el paperam difa

mador entre els cants i les pregàries de 

les ànimes fèrvides dels patriotes, 

RE VISTA DE LA 

PREllTSA 

" :1 l'tlltfl¡, ,leN('tIHI,,1 

Amb aquest títol a la Nova Conca, 
Jordi de la Conca escriu: 

La tasç;!. dI' fccat;llanitució, arf('\I truha 
catalan, do;~t'astal~, lIU(' SÓII ds ('lIenli¡;s 
m~~ t'r\l,lt-Is, mê. aç,;.rrimam,'nt l'ntou~l_ 

dih, e~mlra d'a(IUdl .. , (' .. r lli el ridÍ<'ul ni 
I .. J1tQació d,'ls sru, Sel1l:nlt'llt ill_liu_ 
liu!l, el1 ddura I,,:'r a rt'''- El català du. 
c.a.,tat, ~'lItmit del ,¡¡Iaia matei>;, e}(i~h,i>;, 

(,;, dvl<)r~)~ dir_ho. l'fTt'! ~s Ull lel, i l'(,>li~_ 
tèlleia h la pro\'a m~. \'n,)rmt de l',,frga_ 
Ill~nt ('11 lI\1~ ha \'jlo('ut rr~l,erit de ("ala_ 
lun) ... d"millJtt i ahlo('r\'il pd ca,to·Ua .. ml, 
ci IM,m d·¡:ipall)tJl. El c<lI .. la, c::.~ Iri.t, se 

l'ha v"lt.:ut ft'l ~'~l'any(l1 \KT a c1e''':'r d'E~. 
~t'r t .. I .. I;., I ." ;\(l'k'~I;1 t,hra, des dd fa,'_ 
tur 1',,1'11<' "I n·li~i"s. hi han l'usat 1;, f ..... _ 
ça llur 1>('1 l' 1':li d,' Itt'" tho d,,, qln. la 
I,riawra meitat d") darru, amh t 1 í,ld"r 
s,..:ial. solore l(ot. 1:~la, d diari, t'i l'ar. 
til 1",liti .. amil ¡'I ¡'luda t'~lo;¡nyola, 1';uI e~ 
laI els Ir," e!o;nWlllt m'·s f"rmi!.l;¡hk s ~'" 
t!escala!;lIIilzaeió i ~'II'\'l1h d't'~l'allyu1it~a_ 

cio d,' ('atalunYa, 

D'acl que davant el moviment pa
triòtic català, aque~la desnaturalitzaci6 
dóna una coso paradoxal; que qui es 
creu ésser un espanyol perret, és con
seq[lentment anticatall i que qui es 
comporla com a bon nacionalisla, ha de 
remoure sovint ob!'lacles i perjudici!l 
antiCalalaM això és: espanyolistes. 

\i"i. ('~l'a"y"li,ta. \'(,1 <Iir anar , .. ntr .. 
I .. 11, 1\1l'1.a çalablla. c"ntrOl. ci, CO~I(\m' ,·a· 
lalan~, ,·OIllrOl. la l\1nll"ra calalana. tonlra 
IOla manift,laci6 ~Iue loIlgui i rrJlrrsenti 
l'e,p('ril dc Catalul1}':" 1 aixi, tamhé, na_ 
cioua1i\Ia, vul dir dd,'n<:lr Iota rosa (;/,Ia_ 
lalla, \'inc!i('ar.la amit t"t~ t'is ~eus dnts i 
~"I>rralli;a" c"ntra l'(',¡)t'r't t~pallyoli ta tlu" 
l'ha 111 .. 1111<"01., l'ha d, calalanituda I·,:r 
fI·r.la r l>;4ny"la. 

I en això no hi ha pas exageraciÓ, La 
prova en són els calalans descastats 
diem-los avui dia mal" catalans,' pro 
duete dels segles de descatalanització. 
Són descastats perquè se senten espa

nyolistes. 

Si un calalà vindi.'a l'ú~ de la I,re'l,ia 
IIC'11lfua. ,ia allà ~>n sia, alli ,'eureu, llU ('1 
verilablt t,¡'anyol. ~;nó el Ciltalà d'·lca .... 
tat, q11e tll nom del sell e,pan)'o1i~nu' cnm_ 
l,al ¡ oh \'tri"l1)'a r ,a pròpia Ikng11:t, sa 
I)rupia dijJllital de català. 

Cal reconèixer però que aquests ti
pus de d~naturalitl.at no se'ls troba en
tre les gents humils, sin6 eOlre aquells 
qui 6. creuen tenir certa iHustraci6, en_ 
tre els raisos instruïts 

:\CI\)('~t c¡¡talà d~'K4dat a n,llu no fi 
l'iI.lUltrac1Ú espal1yoli~ta que ha rebul, s._ 
11000i ê. ('I Inéll ¡¡ellt·ral- I .. idea conlra el 
nadonali~~ I,<"r re."orB de p.,lit;ca, el 
que rI IIIOU ('o la St'V;¡ dà;il. \'I,UC'$t ca
talà, m,'rejxtria arlid..., apart, i la ~e\·a 
l'x;,I,I-,,,'ia al cal' i a I¡¡ fi llU ells 1"C<lCU. 
l'a 1;1111 (om l'altra. t',lr m"lu d'rll., ~'11 
hurt'S d'edu,i,) I,alri,',tí.a. I)rvll ~ilhricl1 

I¡¡m'oi C"lI'I,,,rtar.,~' COIl1 a 100111 catalan ... 
El ti¡ml dc-! c.u"l¡¡ d...a lat, l,r"I';all1t'l1l, 

fs a'l,Ut't t¡t1t' fa d't'Sptmyoli~ta ~r'I~. loH 
sentir.se e.¡,anyul. ha renunciat i "leKat la 
,'italitat (li- la ~,'\'a anima catalalM, ,'om .. ¡ 
ú,dii- a ~i lI1al~,ix 

I tants de de!iCa .. fat!\, àdhuc entre 
geni que no ~'ho creu, com hi ha en 

aqutqa Catalunya deb nostres amors! 

'Uit ('Oll}'("" ' ",';a 

fi" ':" Il,,,';,'a 

A la Veu de Tafmglln<.l ha aparegut 
molt bellament re.."'-"'enyada la conre

rència que el nostre company N'A 
Rovira i Virgili donà a la Cambra de 
Comerç d'aquella ciutal, Creiem inte
ressant de reproduir-ne els m~ im
portants paràgrafs: 

Par\òlr d. Tarrilg('ta:& dr\'allt dt'ls l,1ru. 
8~'lIinl, (O, l','r a mi ulla dullle al. I(r ... Jo 
II."Itia més motiut p ... r ¡¡ rt-.:l"ur¡"1lI 1:'11 Illa 

caml,ra (I<- trehall (¡li(' de , .. nviur¡, amh lr'S 
multitud,,: ~I ~i¡"IU:'i, (,(>lII]lOI.lly de lI,a \'i. 
da d .. M1~' fa anys i ¡>l'r ,,·u'l,rr. cm fa ~t'n_ 
tir amh ma¡"r ¡nl('lIsilal ks ~· .. UI l'luhm_ 
d.,. de I .. raça, eh fm'IU .rilll~ am .. r .... (a.. 
tahm)a i Tlirrajj:t>I1., .,',n ds 'llit' llI'han oMI. 

FI a sortir dr 11101l ii<)bm.'nt. 
Calaluuya i 1'arral("I1<1, reneixeu i a\',II1_ 

c~n ¡UIlIt·, ~UIWCII('ell_n>s qu,- ~ún ,illiml_ 
mes 1('. ()'llr~ui(Jln th· '""li catali i h .. 1I 

tarral"II' 'ml'r ... ..,rall I1l6C'loarah!('1. 
Xo \¡'l(' a dUllar una ronf"r(on(i,1 1"lfa. 

ment .. ç"n"IlI'ca, nI tam¡.oc a Còlntar una 
!l.ucar!)\;¡ davilnl Iu flOslrcs platKt'5 d·or. 

1'arraj(ul1a és la CiUI;!1 marítima l'''r ('>I. 

c('J.lència· .: I>ort v"ltal d(' cast~, ê~ filla 
de Catalllll)'a i de la nlóolr, I,erx", ü nta. 
I¡¡,na i :1 l'hura uni\,t'n .. liua i 'Muali!ària. 
amb call1in~ tM'1 l' ruderl''' ilnm .. 11101, 

qll(' ~'n, IIII('i"ell al~ 1'<)1.1 .... 111(05 al,¡¡rtat ; 
perxi, tamhé la lIi,túria dc Tarratl.()lIa. 
~emlln' va \1111<101. a I .. fie la ~o;va mar, 

Ja dt, uaixl:'nça ~ lIui l'altitlH! ~¡'re la 
mar: Sill[u la lllanca, Tarr.qrona la B1'I_ 
\'a: In ¡Ol'dra dallr~,k, 'ÓIl n)ltad~ l't'r I .. 
clara hla\'nT (\('1 n,I illalt .. rahlcm('nt hI .. ". 
¡orr la I<lav(.r l"rl:1 11 .. 1 lI1.1r, I,('r 1.1 1,I,I\'"r 
t~rbt.l .. de Iu munlanyu de POllem un 
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Poeta que cantés Tarragona, podria COI11-
pararia a joiell d'or en capsa de sali blau. 

L'cscut de Tarragona fou sofisticat; li 
posaren Ics franges blaves i ondulades; 
l'Ajuntament que ho acordà, si provà la 
seva ignorància heràldica, mostrà un sen_ 
tit de poesia inne"""ble. 

La mar dóna vida de la seva vida a Ta. 
rragona, que sense la mar es moriria, donc~ 
no és centre de trans formació. ni centre 
agrícola, com altres ciutats vemes. Tarra. 
gona té ben pocs pobles tributaris; són 
asbsorvits pn Reus, Valls i Vendrell; 110 
hi fa rés, Tarragona te la mar i si arriba 
a tenir una indústria floreixent, a la mar 
Ja deurà: mm!u com comem;a i com es_ 
campa! 

El port és la balan~a de Ja ri(luesa ta.. 
rragonina; Ics estadístiques que puhlica 
la seva Junta d'Obres, marquen bé els dies 
de IITosperitats i de p.;miries co"cctjve~. 

La Història confirma aquesta veritat 
quan per primera \'egada parla de Tarra_ 
gona. és per a nomenar la seva mar: la 
grandua de la Tarragona romana va viu_ 
culada amb la del seu port famós, que 
ocupava el que s6n avui t:arrers d'Apodaca 
i plaça dels Infants, i <Iue el Franco!i cu
rà de fer desaparèixer. 

Morí Tarragona amb el seu port i sols 
renasqué quan el port readquirí impor_ 
tància comercial: historià la prohibició de 
comerciar Catalunya :l.1nb Amèrica. el dc. 
candiment de Catalunya i de Tarragona ¡ el 
re,sorgiment de totes dues. 

La lluita per la capitalitat oficial, avui 
ja 110 hi fóra; dilvallt dels ulls tenim 
l'exemple de Tarragona, Sabadell, Badalo. 
na, Reus, Tortosa ¡ altres més de nostra 
pàtria. que no han necessitat la trista ajuda 
oficial amb son exèrcit d·empleats que de. 
sorienten les nostrt:"$ joventuts empeltant
les de I"l'TIlpleomania i apartall\_les del ve. 
ritable treball reproductiu. Tarragona ha 
perdut l"agre provincià i ja no es baralla_ 
ria ara per la plana major d'un regimenL 

Cità rets hi~tòrics verame!lt ridicols de 
l'ànima provinciana tarragonina: la plaça 
de la Re.na Cristina, la del General Prim, 
la de Ülóuga, la del Rei, la d'en TOllete; 
I"emblanquinada de l',\rc de Barà en entrar 
la Reina Isabel i el pintar de ro:g l'entrada 
de Santa Qara quan vingué la Reina Cris_ 
tllla. 

DI acabar de matar el provincianisme ¡ 

refiar.nos de nosaltres mateixos. Ve l'hora 
en la qual caldrà triar entre ésser provin. 
cià hum'l i pobre o n;¡ció digna i rica., ¡ 

jo us dic: estimeu la nostra mar, mar lla_ 
tina, mar catalana, la més noble mar de [a 
noble Tarragona,. per tal com en ella retro_ 
barà les grandeses de la Pàtria cata[,ml\ i 
a~rcndrà a estimar _la; en ella tambê, [a 
Ciutat descobrirà fonts de riquesa quc mai 
no s'estroncaran. 

Seny, de Palamós (setembre) creu 
que la ofensiva que d'un quant temps 
ençà ha emprès contra Catalunya el 
centralisme el qual no es limita tan 
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sols a suspendre manifestacions poUti
ques sinó que fins s'esbrava impedint 
els concursos de la Mancomunitat, ~r
prendrà a aquells qui no poden Com
prendre quina relació hi ha entre el mo· 
viment estrictament polític amb el mi
llorament de la ramaderia. El nostre es
timat eoHega no hi veu res d'anormal 
en la conducta del Govern, perquO éS" 
filla del nerviosisme seu en veure que 
la consciència catalana s'ha desvetllat 
talment que tot fa preveure que és a 
punt de terminar la submissió amb què 
fins avui ha viscut la nostra terra. 

r~, amb la més gran complaença que 
nQ5.altres niem com l'ad''ersari avui des
foga. la seva rancúnia contra tot, per. 
què estem convençuts que si no tingués 
por de perdre la batalla qUI· té entaulada 
amb el nacionalisme no l'enutjarien els ae. 
tes de la '-Iallcomunitat com no cI preo_ 
cupaven alguns anys enrera, quan veia que 
el, directors del moviment català lluitaven 
per arribar ¡¡ ministres de l'Estat espa. 
nyol. 

Hi ha hagut una desviació produïda 
pel nacionalis.me en apartar-se de les 
nannes que li havien assenyalat els re
gionalistes i això ha permès que el nos
tre poble es manifestès netament i. 
francament a favor de la llibertat com_ 
pleta de la Pàtria. D'ací l'ofensiva go
vernamental. 

No cal dir que ens agracia aquesta lesi_ 
tura en que e9 p05a el Govern ja. que pa_ 
lesa una volta més que tem que s·ensorri 
definitivament una hegemonia que no 
s'aguantava més que amb la força, incons_ 
cientment ajudada per l'cndormiscamenl 
del poble català. 

També el Gironés fa una referència 
a aquesta ofensiva. Creu que és pa

triota la tasca que vénen realitzant le& 
autoritats espanyoles a Catalunya. 

Comença la palriòlica tasca ci Ponó de 
L1eyda actuant a.110\ de Quixot cic debò 
renyint dcscolllullol bolallu amb l'exèrcit 
de bestiar. que, eumplint. un fi tan noble 
com el de foment:¡r i millorar la. ramade. 
ria de la no~tra terra, hi era conduit anant 
a un concurs a la Seu d'Urgell. i, com és 
molt natural, els Ilobres ram.1ders i agri. 
cuItors, estranyats dc Que fins a l'any 1922 
llIO s'hagués ocorreg\.t fer complir una llei 
que íeren a l'any 1856, o per allà, han vin_ 
gut a comprendre que d'una gent cllle va 
tan atrassada no se'n pot esperar res, i 
molts d'ells qne no hi \"eien, ni miravèh, 
hall' obert uns u!ls com unes tarongC'\. Se_ 
guí tl de la nostrtl. Girona proposant_se 
dCJfactr {tl¡/IIU/os, doncs un llllucrlo, per 
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ell i el Govern que el sosté, deli ésser .el 
proposar.se, I i no rés menys que Iler aquei_ 
xos pipiolis de l'Uni6 Jurídica Cata1a.nal 
que un IUlIciolUlrio judicial castellano no 
tingui la llibertat, sempre qu.e vulgui, de 
quc!:car_se que els fills de La Bisbal cele_ 
brin actes amb la parla nadiua, i fins de 
menysprear.!a tal1L com vulgui, L .. plam, 
com a han higienista, semblant_li que 
aquests senyors 50n una p~sla, profilàc. 
ticament, per tal (¡ue no l'encomanin i no 
di1inqueixin, sc slIspe"dc el miti!!, i elIs 
clue s·acOntentaven eno fer.ne un a La Bis. 
baI. ara diu que en faran un a cada cablo 
:;[1 ric l'artillo d,' Catalunya. l avui llegim 
(11H.· el perínclit (Iue disfrula Barcelona i 
que tant sc llueix en la seva actuació pri. 
vant els ¡¡tentats que allà tenen lloe cada 
dia; s'entreté fcnt arrencar amb la. seva 
policia els cartells dirigits als "Catalans"; 
que ell mateix havia autoritzat la seva 
co~loeació, segellant.[o, fent attres nicie. 
ses, i suspcnent alguns dels actcs que pre_ 
par;\., d'afirmació nacionalista la benemé. 
rita associació Centre de dependents. per 
a diumenge. Aqucsta nata ja és per tots 
els catalans. Gràcies: Ells fan gran tas_ 
ca catalanitzadora. 

EL lJ.IAGNE. 
APLEC 

DE BALAGUER 

EN ROVIRA I VIRGILI 

"Poble de Balaguer! - va dir _, 
Venim de Barcelona 3 oferir-vos en· 
nom d'ACCIÓ CAtALANA, aquesta làpida 
commemorativa j a reunir a l'enlOrn de 
l'ombra de Jaume el Dissortat els na· 
cionalistes de la comarca. Dos aplecs 
havem celebrat fins ara: l'un a Ri· 
poll, on nasqueren, en 888, la di
nastia la nacionalitat catalanes; 
l'altre a Balaguer, on s'extingia la 
nissaga del nostres reis i on, en 
1413, començava la pèrdua de la 
nostra llibertat nacional. Entre aques
tes dues dates de 888 i 14[3, hi ha 
tota la glòria i el poder de Catalunya: 
hi ha un 1150, que veu l'unió amb Ara. 
gó, un 1229 amb la marxa de les naus 
catalanes a Mallorca; un 1303, que 
assenyala la nostra expansió imperial 
de l'Orient. Aquestes dates de glòria i 
de plenitud nacional són tancades de 
cop, violentment, a Balaguer. 

Els qui honoràrem a Ripoll l'inici 
de Ja conquesta, honorem a~i a Jau
me el Dissortat, en la desfeta del qual 
es comença a declinar la nostra Pà· 
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Iria. Nosaltres no som cortesans de la 
victòria malcrial. Els que honorem el 
vencedor que sap dur li la mA l'C!>pa. 
sa dreta sabem també honorar el vcn
çut que cau per Catalunya. 

Per Catalunya caigué Jaume d'Ur
gell, el DiS5ortat, hereu de la Corona 
ealalana, Martí l'Hum!, l'anomenava 
"el seu més pròxim pa cnf', i aixÒ 
ja donava resol! el plet de la succc
sió. Però l'home que eslava destinat li 

é~r rei, no va ésser res. Varen arn
bas!>8r-li la Corona, i I. dignitat i l'ho
n ... r. La dissort del comte d'Urgell pe
sa damunt la nostra Pàtria dissortada. 
AI darrera del rci forbter va venir 
IOla la invR!'olÓ que encara dura, un 
poder estrany li la nostra terra que cn
car. avui disposa de la no.<itra sang, 
que tant ens caldria potser per acon· 
seguir la llibertat de la nació. 

Kecordem els fets dolorosos: el 31 
de maig de 1410 mor el rei Martí sen· 
se &uccesSió directa. Per resoldre el 
problema es reuneixen uns àrbitres a 
Casp, que dicten una sentència con
trlllria a Catalunya -juny de 1412 
L'històriador Zurita parla de l'efecte 
que aquesta sentènCia produr: a Ara
gó fou ben rebuda, a València no tant, 
a Catalunya molt menys. El comte 
d'Urgell es resisteix a reconèixer el 
rei castellà, i el 1413, voltada d'un 
exèrcit c~lellà, al cap de Ires meso:., 
en mig de sang i de la tam, Balaguer 
caigué en poder de l'enemic. El com
te Jaume, amb l'espasa trencada, es 
lliurà al vencedor. 1 un tribunal, pre
sidít pel mateix Ferran, el d'Anteque
ra, el condemna a la pèrdua d'honors, 
de béns i de llibertat. La vida I; {ou 
com.ervada, però rou iniquament pa~ 
sejat pels camins d'Espanya i tancat al 
castell d'Urerà, prop de Zamora. El 
1426 el porten a Xàtiva, on mor uns 
quants anys desprts. 

Quantes dates tristes després de la 
caiguda de Balaguer! Recordeu el 1462 
amb la guerra de Joan 11, complicada 
amb la revolta dels remences.; el 1487, 
que ens du la Inquisició castellana; 
el 1714, darrers esforços de Catalu
nya per a evitar la pèrdua de la lIiber· 
tat, a la qual havien obert un esbo· 
ranc irreparable a les muralles de 
Balaguer. 

Acons!llem-nos, però. Toma a pas· 
sar un vent de llibertat per damunt 
la nostra terra, i . I miracle de la nostra 
res.surrecció nacional ha estat fet. L'es
pau trencada de Jaume d'Urgell, re· 
reta, unida novament, la dreça la nos
tra joventut. Que aviat la làpida que 
avui descobrim sigui saludada per la 
lIibe: ~at reconquerida! 

BARCELONA, 2 ~O\'E~\8RE '922 

LA LÀPIDA 

El conseller nacionalista de Balaguer 
En ¡;ranusc Porta., d~cobrf la làpi· 
da en mig els aplaudiments del pú
blic, i en remercià Acctó CATALANA. 
La IApidd és de marbre i diu, en lIe· 
tres d'or: " AI darrer comte d'Urgell, 
qui a Balaguer defensà la causa na· 
cional de Catalun)'a. ACCIÓ CATALA
SA. 29 octubre 1922:' 

Uu cop acabat l'acte, es cantaren 
"Els S.:gadors" i fou aclamada la nos
tra independència nacional. 

EL MfTlNG 

El miting d'afirmació nacionalista 
se celebrà al teatre Principal. Pre
sidi el senyor Xavier Rúbies, de Bala· 
guer. el qual obri l'acte amb unes pa
rBule'!' optimistes: 

Els actes, d'avui diu - commemoren 
un fct tan triSICment trascend ~ntal 

com el del començ de la nostra sela
\'itut. No caldrà que ens planyem. sinó 
que manifestem la nostra inde~tructi· 

ble voluntat d'esdevenir el que fórem. 
Els nacionalistes recollim l'esperit que 
duia a la lluita els soldats de Jaume el 
Dissortat. Si aquest esperit ens uneix 
a totl; serem invencibles. 

N'E. DURAN· REYNALS 

Catal.n~: Voldria que les meves 
primeres paraules fossin una salutació 
a les terres de l'occident de Catalunya, 
amples i obertes a tots els vents, hos
pitalàries i generoses, on tota idea no
ble ha trobat acollida i On totes les 
gràcies han Ilorit. S'ha dit que les te
rres planes són terres de llibertat. Que 
aquest vaticini es compleixi, catalans 
de Balaguer. Que aliA on caigué Jau
me d'Urgell aparegui el primer estol 
de l'exèrcit que lluiti per la llibertat 
de la pAtria! 

Aquest mati, En Rovira i Virgili us ha 
fet notar la significació dels nostres 
aplecs. ACCIó CATALANA el mateix ho
nora al vencedor arortunat que el ven
çut heroic; honorem una mateixa vir
tut: l'amor a Catalunya. 

També us ha ret notar En Rovira 
com queia, amb Balaguer, la llibertat 
de Catalunya. Des d'aleshores s'ha a
nat produint l'oposició entre els dos 
esperits: el dominador i el dominat. 
Tot just assegut en la cadira dels nos
tres reis gloriosos, Ferran d'Anteque
ra topava amb l'Anima democràtica de 
la ciutat, encamada en la figura de Fi
valler. Aquesta topada, aquesta incom
patibilitat, foren manirestes a trav~s 
de la hi~òria j continuen d'una manera 
viva. L'esperit del comte duc d'Oliva-
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res i de Ferran d'Antequera no és mort 
encara. El problema no té la trigica 
amplitud dels primers temps, però 
dura. 

Encara hi ha l'empleat que ens diu: 
,. Hable uSled en cristiano" per recor
dar-nos que ni el dret de parlar catalA 
tenim; encara hi ha el policia que ens 
arrabas!>8 la bandera del trau de l'ame_ 
ricana, i el jutge que ens persegueix, 
i el bisbe qUe ho consent i es nega a 
beneir una bandera catalana, barrada 
amb la sang de Jorre el Pilós. I tambl! 
hi ha el bisbe que 11mb un "úkasse" 
cessarista prohibeix l'ús de la llengua 
catalana en un capltol de canonges. 

Doncs, bé : AI jutge, al policia, al 
bisbe espanyol, no els demanem que ac
tuin bé. Els demanem que se'n vagin. 
Hem dit moltes de vegades, i cal repe
tir.ho, que el problema de Catalunya no 
és de bon o mal govem, sinó de govern 
propi. Afegim que no I!s tampoc essen
cialment un problema de voluntat. 

Si ho creguéssim aixf raonarfem com 
uns pt!rfectes demòcrates, però no com 
uns perfectes nacionalistes. El proble· 
ma de Catalunya estA per damunt de 
tots els problemes polítics; no cal pas 
la meitat més u dels catalans per afir
mar els nostres drets nacionals: un sol 
català pot justificar la llibertat de Ca
talunya. 

La nació no 6. solament els bòmens 
que viuen sobre la terra i parlen una 
Uengua i tenen uns costum ... Són nació 
els que han passat i els que vindran, 
els que han parlat la nostra lIen¡ua i 
els que la parlaran temps a venir i 
beuran a les mateixes fonts i llaura· 
ran els mateixo~ camps. El que dóna 
unitat a tantes de coses i a tants d'hò
mens, és el que en un sentit ample se'n 
diu una cultura. Perxò diem que el pro
blema de Catalunya és un prc>blema de 
cultu,",. ;')er la nostra cult'.!ra Cli-lI'!.na 
volem un:!. nació que ~igui 111 mateix 
temps un Estat. 

El problema cultural té una impor
tAncia de primer ordre. Si, com di
gué En Rovira a la scva confeRncia de 
l'Ateneu, el que s'ha gastat en elec
cions s'hagués gsstat en escoles ... 
(Gran ovació, que no deixa sentir l'aca-
bamenr del parAgraf.) • 

la cultura és per un poble, no sola
ment un instrument de lluita, sinó l'em
blema de la ~va dignitat, com l'es
pasa per un cavaller antic. L'única 
cosa, precisament. que pot matar una 
causa nacionalista és el contacte amb 
una cultura superior. Tres segles de 
cultura rrancesa al Rosel1ó han esbo
rrat més¡ que cinc segles de cultura es
panyola a Catalunya. 

Per acabar, vull retreure un ret. Una 
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de les terres dominades per les armes 
espanyoles quan s'estenien triomfants 
per Europa foren els Països Baixos. 
Després de l'armistici amb Espanya, 
Holanda trobà els dies més bells de la 
seva vida nacional. Qui sap les coses 
de les quals és capaç Catalunya, quan 
hagi signat amb Espanya el !'eu tractat 
de pau! 

EN MARTí ESTEVE. 

Començà dient: Aprofitant la com
memoració dels fets tristos de 1413 ha
vem vingut a celebrar !iquest Aplec co
marcal. Abans anàrem a Ripoll a exsl
xar la figura del primer comte, avui a 
Balaguer, on caigué la dinastia que a 
Ripoll començava. 

Posem unitat a les terres i a les 
dates diverses. SOlli el Pireneu o a les 
ribes del Segre, en rememorar els fets 
gloriosos i els adversos, AccIó CATA

LANA proclama el seu sentiment de la 
victòria, la seva fe en Catalunya i en 
un moviment que ningú ilO podrà aru
rar i que farà lliure, un dia o altre, 
la n05t:-a pàtria. 

Si ACCIÓ CATALANA tingués un altre 
caràcter no cercaria la connexió amb 
aque!>ts fet:', tan llunyans, però tan fa· 
namentab. 

Cerquem la base de la nostra vic
tòria en el passat. Malaventurat el po· 
ble que menysprea la seva història! La 
Història no és una cosa freda i ritual, 
sinó ben viva. És la herència de les ge
neracions catalan e!': el que ens dóna 
força per seguir els camins futurs. Sen
se la Història, el triomf ens fóra molt 
mês difícil. 

Doneu un lleuger cop d'ull ui que 
s'esdevingué a la nostra terra per cau
~b polítiques. Començava a Ripoll la 
nostra esplèndida vida nacional. Més 
tard, són unes naus catalanes les que 
creuen el braç de mar que ens separa 
de Mallorca. Són germans nostres els 
qui porten a València i :¡ Orient, amb 
el l'ol dat, la cultura. Era aleshores que 
Catalunya produïa la primera cultura 
medioeval. [ ve que, per un parlament, 
pel Compromfs de Casp. s'estronca la 
dinastia catalana i comença una època 
de decadència, de malestar, de po
bresa; perquè un poble sense llibertat 
és un poble sense riquesa espiritual ni 
material. 

Des de 1413 no hi ha hagut a Cata
lunya pau ni tranquilitat. Mireu com 
se'ns arrecona i se'ns ajup. Comencen 
ben aviat les discòrdies entre t:ls cata
lans, com aquella de la revolta dels 
remence!'< en temps de Joan 11, <;olu
cionada pel seny dels. uns i dels altres, 
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en aquella sentència arbitral de Gua
dalupe, que inicia en certa manera la 
preparació de la renaixença. L'època 
que comença el 1413 a Balaguer acaba 
en 1714 a Barcelona, caiguda sota la 
grapa del vencedor que l'any 1716, 
amb el decret de Nova Planta posava 
damunt nostre un estigma de vergonya 
que no s'ha esborrat encara. 

Però sortosamnet, senyors, una nova 
renaixença es descabdella, que durà 
l'ab~oluta sobirania de Catalunya. 
Aquesta renaixença es veu atravessada 
de tant en tant per crisis. Una d'aques
¡es crisis és la que donà lloc a l'aparició 
d'Accló CATALANA: quan començàvem 
a ascendir, algú confiava massa en la 
facilitat de la victòria i es lliurava a 
cómodes posicions. Quanta de gent no 
havia dit que d'una elecció en vindria la 
victòria de Catalunya! Qui, havent in
tervingut en la vida pOlilica, no pot 
acusar-se d'una falta semblant! 

No ho repetim mai més: la llibertat 
de Catalunya, com totes les coses sa· 
grades, no s'aconsegueix amb un esforç 
fàcil. Cal una obra intensa per part de 
lots.. 

No ho repetim mai més. El que ha· 
vern de fer en lloc de prociamar la vic
tòria és enfortir el nostre esperit i el 
nostre cos, que dia vindrà que ens se
rà nec~ari. 

S'ha tractat d'instaurar un Estat ca
talà. Això no ens ha c..."'Candalitzat als 
nacionalistes, perque creiem que a la 
nació li correspon l'Estat. Però, en lloc 
de proclamar l'Estat català, no valdria 
més que preparéssim l'adveniment d'un 
Estat català? 

Això és e¡' que havem de fer: enfor
tir Catalunya pe:- què esdevmgui una 
terra lliure. 

És que no hi ha dificultats? Sí. Però 
tinguem en compte la situació d'Es
panya. Dorm. Deixem-la en pau! No li 
desvetllem engúnies amb crits inútils 
de revolució que no hagi de venir. 
Fem-nos forts en silenci. Vosaltres gent 
de Balaguer, sou un nucli intens. de 
catalanitat; però mireu el que falta fer 
encara. Catalunya no és tota nostra; en 
aquesta Mancomunitat que aclamem 
com a govern incipient no hi són ni 
València ni Mallorca. Caldrà, doncs, 
que abans d'expandir-nos treballem na
ció endins. Acabem amb el mite de 
l'Espanya gran, però irradiem per tot 
Catalunya la nostra fe nacionalista. En 
aquest apostolat no volgueu desmentir 
la vostra tradició, balaguerins que pu
geu. Tingueu-hi confiança. Tingueu 
confiança en aquests infants que 41 la 
platja, sota el sol, i en les nostres mun
tanyes canten la nova fe bo i enfortint· 
se. Ells poden ésser catalans lliures si 
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amb llur creixença creix també la 
flama viva que crema en llur pit. 

N'A. ROVIRA I VIRGILI 

"Catalans de Balaguer! - Salut j 
llibertat! 

Fa poques hores que só entre vosal
tres i ja em sent atret per la vostra 
simpatia. Hi ha alguna cosa que ens 
uneix. Só d'una terra on se'ns diu 
"gent del camp, gent del llamp". Tam
bé en vosaltres hi veig el llamp de l'i
deal que us abranda. Les atxes amb què 
ens rebéreu anit em semblen les flames 
patriòtiques que us encenen. Mantin
gueu-les ben altes i pures. 

Els hòmens d'ACCIÓ CATALANA venim 
empes,os per un ideal; podríem estar
nos a casa, reclosos a la cambra d'es
tudi, però hi ha una força superior a 
nosaltres que ens mou i un nom que 
ens crida: Catalunya. 

Sou d'una comarca interior. Aixf com 
les terres de vora mur i les fronterisses 
ens porten aires de fora, les interiors 
conserven les condicions essencials de 
la terra, les qualitats de la raça. Aques
ta missió conservadora escau a Bala· 
guer. Podríem dir que Cataluny.a és to
ta camp i mar, i el català és pagès. i 
mariner a l'hora: mentre l'un es posa 
en contacte amb el món, l'allre escolta 
les veus de la terru, i en c1avur ben 
endins la rella sent l'alenada immortal 
de la raça. 

Balaguer exerceix en aquesta terra 
d'Urgell un especial mestratge. La in
fluència benefica de la ciutat catalanit
zada irradia per tot. Balaguer és dins el 
mapa de Catalunya com un foc que fa 
claror. 

He vist la part principalíssima de les 
dones en el nacionalisme de Balaguer. 
ACCIó CATAI_ANA, en la ~,va organitza
ció, els ha obert de bat a bat les 
portes. Sense elles no guanyaríem la 
batalla. 

Que la vostra presència ens encorat
gi, dones catalanes, i si convé, renteu
nos amb aigua clara les ferides. Us 
demanem el conhort de la vostra parau_ 
la i la pietat dels vostres ulls. 

Elles faran que poc a poc sigui ban
dejada la llengua forastera i que tots 
els noms siguin dits en el dolç idioma 
nadiu. Sentint la llengua catalana en 
els llavis de les nostres dones, ningu no 
dirà que sigui aspra i dura. Quan la 
cançó els floreixi com un picarol nin
gú no dirà que sigui farrenya. Durà, 
cantada per una dona, tot el perfum de 
les nostres herbes. 

La nostra llengua ha d'ésser com 
una bandera sonora que- ens melli. 
Quan tot havia caigut ella ens salvà i 
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rfu el miracle de la nostra re50~urrcc. 
ció nacional. Ella és el !lenyal de la vic. 
tòria, la promesa de la llibertat fu
lura. 

Vénen temps nous. No sabem quin 
carni caldrà seguir. Hi ha qui creu que 
encara és po~ible l'erusió. Però rccor. 
dem com IOts els ¡nients efusius han 
fallat el Compromís de ea .. p n'és un 
exemple. 

H i ha un document confidencial re
ferent • la guerra de 1640. Claris !t'ha
via procurat un confldent fi MAdrid. 
Aquest home incògnit, misterió!', es
criu: "Amb aquesta gent (amb els e~ 
panyols) no ens hi podrem entendre. 
Són com els noguers, que només donen 
fruits a bastonades." 

~s possible que es digui que som 
separati .. les. No ens ofendrem gen"!. 
Això era en altre temps, Nosaltres vo
lem que Catalunya sigui mestre~<;a del 
seu govern, i si ens preguntel'sin qui· 
na forma de govern votarfem. no la 
diem, però la deixem endevinar. Res· 
pectarrem, però. la voluntat de la ma
joria. Ja és conegut e l nostre criteri 
sobre el cas d' Irlanda. per exemple. 

Però, és que avui ens trobem per 
ventura en el cas d'haver d'e!':collir en
tre una autonomia federativa dini la 
pau i un intent de guerra per a la inde
pendència? Si això s'esdevin1'u6 cal· 
dria que abans ens hi pen ... éssim. Però 
no ens ofereixen res. No podem es
co ll ir. ens ho baurem de prendre, Doncs 
prenguem tot el que poguem, que al 
cap d'avall no prendrfem res que no 
ros nostre. 

Ara mateix, a l'Ajunlament de Bar· 
celona s'ha are~it a la no"tra catala· 
ni. sima proposició sobre les anomena
des minories nacional~. una cua poc 
graciosa. de lleialtat a Espanva. Recor
dem un noble polonès (Jue deia que els 
noms de ll eial i fidel s'escauen bé als 
~os~!; de csça, no a un poble après. 

Hi ha encara qui combat el nostre 
ideal dient Que una CAta lunya lliure 
Fóra reaccionària. Qui pot dir-ho això? 
r.atalunva. precisament, ha C'otat un 
model de pobles lliures durant tota la 
S{'VIt història. Catalunya vermelleja al 
Co"ta t del color negre de Castell8 j 
d'Espanya. Tampoc no hi ha contradic· 
ció en lre el sentit modem del naciona
!ic::me i e l record de la H ic::tòria. Els 
pobles formen una unitat en l'espai i 
en e l temps. L'esperit és jove i etern, 
Quan honorem el comte Jofre no reme. 
nem una cosa morta, renovem una fe 
i un jurament. La Catalunya moria és 
la de .. nacionalitzada. La del seele XVIII 

~s molt més decrèpita i envellida que la 
des segles XIII i XIV. 

Per què havem de rerusar de reeonèi. 

BARCEI.ONA, 2 ~O\·I'.\IBRE 1922 

xer la grandesa de la Catalunya passa. 
da:-· Els morts no han de governar-nos 
però reviuen enlre els vius: els morts 
dignes. com Jaume d'Urgell, re. 
presenten l'ànima de la pàtria. 

Els catalan .. comencem de cansar.nos 
de l'opre5$ió. Podem, devegades con· 
cebre el predominí d'un poble superior 
Però, ni com a catalan .. ni com a hò
rTl('n .... no podem admetre que un ponle 
com Castella ens governi. Castella és 
un poble que ha tret la rira: e l desco
briment de les Amèriques. fet per ca
sualitat. Però mireu com tOl ho ha 
anar perdent. 

Ah. si aquella sort l'hagués tin~ul 
Catalunya i en lloc dels espanyol" 
hagué<:.sim IInal a l'Amèrica els menes
trals catalans! La no--.tra llengua hi 
fóra parlada ¡ ci no .. tre imperi hauria 
estat enorme. 

Veig Amb goig que l'id~al cnc~n 
Balaguer. La vida és ai"í més alta i 
noble. Esper que ci avui venim com 
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a sembradors. hi vinJ::uem un dia com 
a recoleclors. 

La vostra plaça magnifica ~mbla 
que reclami un exèrcit i les bandere5 
de la victòria. Per a quan això ~rà, 
a reveure! 

Llibertat per a Calalunya I L1iber tat 
per al catalans! 

Finalment. En ), Sallrd. s~crc.·tari de 
Ili JO\'Cntut nacionali!':!a de Balaguer 
pronuncià unes paraules plenes de ca. 
lalanitat i d'energia i el senyor Rúftirs 
donà per acabat l'acte, El public, a. peu 
dret. i en mig d'un entusia"me delirant 
cilntA Els Segadors". tot desfilant amb 
ordre, 

IMPRESSió 

Tots els que concorregueren a aque51 
aplec magne. segon dels comarcali. 
d'Arczó r.ATAI.A~A, han reconegut la M'

va trascendència. La nostra obra es 
propa~a d'una manera vivfs.,ima. La fe 
~m" CAtalunya farA miradC$! 

J N F O R ;U l i e T O 

Ltt 'Uf('¡fJu"fil:'(t(·;Ú 
fI,. ('''''''11''1/'' 

Amb aque:-.t titol. el ,enyor Cavaller 
i Goveneche ha publicat a la 1.¡bu/".I, 
de Madrid, l'article que traduïm a con· 
tinuació. 
"Cart~ al meu ~crmÀ' 
No e~tranyi'S el que et diré conte~tant 

a les tres imprecacion~ contra el'S polí. 
tics que s'oposcn a les naturals ex· 
pansions de Catalunya, per desconei· 
xement del problema., Catalunya ja no 
és tan ~I .. un ca. d'incomprensió uni· 
cament rer al~ seO\'o~ Amó .. Salvador. 
Romanones. Argente i altres polftics i 
publici<;tes espanvoli que tracten de la 
qüe!'tió catalana. Ho é .. i~ualment per 
al~ catalans que viuen a Madrid. Ho és 
per a mi, que fa quaranta·dos anys, ci 
1880, esent encara infant, vaig publi
car a Mora d'Ebre un reriòdic manus
crit en ("6-talà ¡ amb I::ravats i Que vinl 
anys més lard vai" é--scr Qualificat de 
separatista rer un grup d'lldve~aris po· 
Hties de TRrra~ona, davant de don Mi 
J:;l·el Villanueva. de pa<;sada per l'e!':ta
ci6 de Reus el qual, com a mini~tre de 
Foment, anava a inau~urar l'E<;tació 
enc:UlIlica de Vilafranca del Penedés 
"Ah! Aixf m'ho han conressat aquest!' 
lIucixos ~t'nvof!', abans que m'ho con
téss.iu vOl'a1tre<¡" va contestar el senyor 
Villanueva, aregínt: .. Fotre l'adver<ari 
que lleialment i honradament manté les 
"eves conviccions i el correligionari que 
ho supedita tot a la seva pròpia conve
niència, preferesc el primer". 

Doncs bé només dient·te que acab 
de sortir de Tarragona de dret cap a 
Madrid, amb la por Que, de romandre 
unos quanls dies més a Catalunva. in 
gressaria al moviment nacionalíMa e _ 
tlllà que a Catalunva, i meravella't a 
~arrlu::on!l. "in~ularm~·nt. pren pror~r. 
C!(lns alarmant~ comprendrb que és 
naturalí!':sim l'error en què viuen 
aQuells qui creuen de hona re que les 
direrències irreductibles t'nfre ('.ata lu. 
oya. i Ec::panva. dcsaparci"eT1ln per 
sempre amh la implantació de l'autono_ 
mia. 

"fl rrohlema nadonltli .. ta català 
a.~·aba de dir el comte de Romanones, 
ho he dit i ho repetesc: el mal de lli· 
bertnd amb lIibertad es guareix. 

"Naturalment contestà el senyor 
Aq~t'nte. per Iai com l'autonomia sc· 
ria un ~ran o:;edaot per a l'aplacament 
d'aquesta ideologia de l'autonomia; 
heu\ ad la l'olució", 

T'he de confes<;ar ad que ra conce~
sió de ¡'autonomia a Catalunva és con· 
siderada avui a .1t\adrid cnm la solució 
m~ radical. més nançada i ex trema· 
da de les que es poden aplicar per aca· 
bar d'un cop i per sempre amb aques
la friH!l realitat del sentiment d'hosti· 
litat catalana contra E!'!panya. Hom 
creu igualment a Madrid que l'actual 
moviment de re~urrecció nacionali"ta 
catalana. ha sorgit d'acord amb la Lliga 
regionalista. 

La realitat ens diu amb proves irre· 
Futables que a Catalunya hi ha avui un 
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poderós corrent d'opinió que combat i 
repeJ.leix per creure-la perillosa i funes
ta per a la sobirania de Catalunya, la 
fónnuJa autonomisa i Federalista, de la 
bondat de la qual tants de catalans, in
clòs la Lliga regionalista, es trobaven 
del tot convençuts. 

Tu recordaràs que essent uns nois En 
Rovira i Virgili i N'Ametlla i Coll, ens 
combatien a Tarragona des de les pu
blicacions federals, per la nostra actua
ció política. 

En Rovira i Virgili i N'AmetlIR, ado
radors idòlatres aleshores del gran CR

talà Pi i Margall, és manifestaven fe
deralistes internacionals. "Com a fede· 
ralistes, som catalans- deien_~Com a 
internacionals, som hòmens universals, 
ciutadans del món". 

En fundar-se el Poble Català, orgue 
d'aquella malaurada esquerra catala
na_ tots dos van ingresar a la seva Re
dacció, He de tenir encara les lletres 
que vaig rebre de N'Anròs Sunyol i 
d'En Jaume Carner encomiant la vàlua 
d'aquells xicots Que els vaig recomenar, 

En Claudi Ametlla és avui el gerent 
i En Rovira i Vir~j¡i el director (?) de 
la Publicitat, d'aquell ~ran diari que va 
fundar En Pasqual i Cases, i que amb 
En Miguel Morayta i la seva brillant re_ 
dacció tantes de campanyes formida
bles realitzà combatent el federalisme 
i defensant l'Espanya única i indivisi
ble, 

La Publicitat surt catalanitzada avui 
des del seu títol al peu d'impremta_ i 
tot el ~eu fext és un cant diari. una afir_ 
mació rotunda, categòrica i tenninant, 
del dret incondicional de Catalunya a 
recaotar j a obtenir la seva llibertat 
nacional. "independentment dels postu_ 
lah: iberista i federalista", 

La conferència que el 14 setem
bre va donar En Rovira i Vir'tili a l'Ate· 
neu barcelonès, titulada els Camins 
de la llibertat de Catalunya, i Que han 
de lIe.e:ir detingudament pensadors, po
lítics i intdlectuals d'E~panya, ha pro
duït sensació a Catalunya, descelant 
allò que jo ignorava, nou per a mi, ja 
Que la generació d'avui, la joventut de 
Catalunva sobretot, ha rebut amb 
aplaudiments i entusiasmes descone
guts, que brollaven espontanis, 5úbita
ment, com si aprofitessin l'ocasió cue 
tan inesperadament son~ia, per a pale
sar llur absoluta i total identificació 
amb les sel!Oents afinnaclon", d'En Ro_ 
vira i Vir~ili: 

(Ací el sen\'or Cavaller revrodueix 
aJ~uns imDortants paràgrafs de la con· 
ferència d'en Rovira), 

En Rovira i Vir.i!i1i 
condemna severament totes les formes 
de la intervenció catalana, i molt sin-

ACCIÓ CATALANA 

gularment la col-laboració ministerial en 
els governs del Poder cenlral. 

Comprendràs la profunda impressió 
que m'haurà fet aquesta conferència, 
de la qual te'n tramet un exemplar pel 
mateix correu, Els fets que s'han pro
duït amb motiu de l'acte d'En Rovira i 
la gravetat i trascedència que jo pres
sent per a un esdevenidor no llunyà, 
serim objecte d'una altra !1etra", 

Coules tn"t ((ls ('ttt(flttll~ 

tIp ~'"btf 
En re~p05ta al manifest dels cal;lla!l~ úe 

Cuha que rcproduiem en el 1I0stl"<' número 
anterior, el Comi¡c ú'.-\cdó catalana de 
BU('I\Q~ \irc ha respost ~egons aql1e~ta 

lletra, (IU(" ('ns tramdC11 p('r a la ~e\'a pu_ 
blicaci6. 

Senyor PrC5id.cllt de "(atalun)'a", grup 
nacionalista català: 

Samiago (Cuba) 
Iknvolgut compatril"i: 
:\(¡ue~t Comiti', ('lI se,si6 del dia d'avui, 

s'ha assal)('ntat (le la circular que Ui haveu 
servit remctrc'n" encaminada a Ilrul110ure 
un moviment d'a\'enç en ci camí de les 
rcivindicacions !l('r l'assoliment de la inde. 
pendència de Catalunya: ¡ ha pres l'acord 
de manif('star_vos. abans de tot, ha\'er vi~t 
amI¡ satisfaCció pregona, com l'entitat de la 
l'oslra digna Presidència e_men;a la seva 
activitat a fomentar l'unió de tots els ca_ 
tal:¡ILS d'¡\mi'ric:r., creant llaços de gcrma_ 
nor Que la frC<:lüènda de relacions enfor_ 
tir:'!. amb ~ati5facci6 IlatriÒtica. 

La nl51ra crida a la fed eració de Ics en_ 
fifat~ nacionalistes d'aqueixa Relluh!ica i 
de ¡'Amhica lola, l'havCtn rchuda arnh 
goi!; de l'ànima pel mateix que s'inspira 
('n prOpl)sits eon~emblants als que ens in_ 
duirrn a constituir aquest Comitè; i 
més encara en veure que us anima l'an_ 
hel d'agrupar els catalans aquí e:-tilats en 
cerca d'un millor de.wetllament de les 
ànsies patrióti<llles del 1\O~tre Iloble. 

Plau-Ilos, doncs, molt i molt la vostra 
iniciativa, a la q1l31, verb. no sallo: m si ha_ 
vem dc correspondre, puix quc la vostra 
crida va adreçada "als catalans separa_ 
tistes" i nosaltres. ara per ara, ~egol1s s'in. 
terpreti el concepte, ac scpar:¡tistes no en 
wmo 

N os31tres S(l!l1 nacion¡¡,!istes, ~cnse cla_ 
5ificació, que dcsitli!'em per la nostra Pà_ 
II ia el S\lmmum de la lIitx-rtat.-1a in/le. 
pCr1Ilència absoluta,-pcr tal quc ella pu_ 
gui governar_sc, regir_sc i administrar_sc 
per si mateixa, sense Í11tervcncions, preju_ 
dicis ni entrebancs. 

i\:osa!tres volem que Catalunya aconse_ 
guei:-ti. prompte, eh instruments polí ties 
que la de~lliurin de IOla nosa ell el dC!l_ 
ellrotl1¡¡mcnt de la sev!¡ personalitat, cnm 
no consi¡:(ldrem ell el manifest Iramès 
arreu, a darrers del Ill'l'S d'a,lt<lst, i del qual 
per si dceàs. us ("11 ltan1i'ttn altre e:-t('rnplar. 

DemOcrates de tota la vida, cn' trobelll 
mancats de lotn autoritat p~lr a im¡,osar 
criteri al nostre poble, i per això, en el 
nostre. manife~t, ni mai 110 ens havem 
preocupat de les aceidClltalilals que l,agin 
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d'acomll:myar_lo en e.1 descnrolllamenl 
de la ~eva calladtat. perquè, com en Iota 
rlcmocr:kia veritat. és el pohle matcix el 
<¡ui, extrcint la seva sobirania, haurà d'ex_ 
pres-,ar, al seu temps i ell forma Illcbisci
tària. el seu voler de viure sol o f<XIerat 
amb qlliS'C'Una de les nacionalitats que 
avui la volten, 

Penseu vosaltres <¡ue els catalans de 
\mèrka-i lis d'arreu, devem, Ilodem 1 
iml)OSar avui el nostre criteri personal so_ 
hre afer tan complicat com és l'exer_ 
cici dc la !obiran.ia nacional? Nosaltres 
Ctei('m que nò; i per això, tot i scntint_ 
nos rl<tcionalistcs d· ~oca.-rd i êsser dels 
primers quc ¡i<lvocàre.m pcr la indepcndên_ 
da dt, Catalunya, ens trobem fora del 
dos de la vu~tra crida, si ella va adr~a
da als que penSen en scp:.uaci{)l-"'; d'enti_ 
tats que cnt.1ra el lèxic polític no té pali 
prou definides, 

Ptrp si la crida va adreçada als que 
vulem vcure Catalunya separada de la igno_ 
rància. de la incultura i de la incivilitat 
(Iue enxorqucn els seus e,forços per enlai_ 
rar_sc al nivell dels IlOblcs mes acien_ 
S.1t~; 'Iue la mWIHnen 50l111l',a violcnta_ 
ment ;¡ Ulla hegemonia forastera., i, per 
lot això, mancada de virior per assolir 
SOll alliberament, COllteu amb nosaltres: 
també <.:11 som de separatistes. 

J é5 aquest ~e]Jarati,ll1e el que cOlwé 
promoufC' i que és un deure en tots 110-

~a1tres desvetllar perquè és civilit7.ador: 
pCTquè és numà, perquè la sev; eficàcia 
angmelltarà Ics energies del nostre poble 
cn cerca de l'ideal que el ço111mou. i mer_ 
cès al qual s'cnJ:roi>dran les fileres dels 
que volem una Catalunya lliure, ben lliurc, 
per la voluntat i per l'amor de tots els ca_ 
talans i pel respecte dels estranys. 

Cerquem, doncs, companys, en a~sem_ 
nlea verdadera ment representatiua de la 
voluntari cataJ3.lla (la indicada pcr nos. 
altre-s, la YO~tra o quahevol d'altra), el~ 

mitjan~ més fruitcradors de catalanitat 
1'( r tal (jue ella niï de bo de bo en el cor de 
tots eh fills dc Catalunya: procurem enir. 
dir serenamcnt els seus esperits amb el foc 
puTÏssim Que ahran<la els nostres cors, i 
d'aquest modc far~m més per la radical 
alliberació de la Pàtria que 110 avam;ant 
i proclamant tC(>t'ics destriadores i im_ 
pirant_li per un es<lcvenidor no proper, 
lJer di~sort, una manera dI' viul'1!" que no 
som nosaltres, i menys aqui, els qui havem 
d/implantaT.!a. Proccdlinl d'aquesta fais6 
\'curem engroixir dia a dia les fileres dels 
bor.s cI<lalans, els q\1nl~ avenços en el ca_ 
mí de l'alliberació radical de Catalunya ni 
tindran, SCg1lrament, ècturador. 

Si així ho fa la federaci6 que procu_ 
reu, i a la qual, en tal cas, gojosos ell' su
mariem, mereixerà, ~CllS duhte, l'I bé de 
la Pàtria. 

Comerveu_vos per molts anys al seu 
servei, i sigui la vostra federació un llaç 
d'amor el1ln' tots nosaltrc.<, 

Visca Cataluuya 1 
{Firrnah),-.ll<loui dI' p, Aleu. Presi_ 

dent; Josep Lloltarl .Varl, Vi~president: 

R«moll Callols, ¡OOII Ba!l1¡~ Vocals; E, 
~'ita i Val/h, Sccretari. 
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