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ELECCIÓ DEL CONSELL CENTMAL 
El 9 del corrent, a les set de la vet

lla, sota la presidència del diputat per 
la Mancomunitat En Pelai Vidal de 
Llobatera, tingué lloc a la sala d'actes 
de! Centre excursionista de Catalunya 
la nostra primera reunió general. 

Obert Tacte, i darrera la lectura dels 
articles corresponents, En Vidal de Llo
batera explicà com, per correspondre 
al vot de confiança atorgat per la 
Conferència nacional catalana, el Co
mitè executiu havia procedit a la re
dacció dels Estatuts de l'entitat qu' 
anava a crear-se, atenent-se a les ba
ses generales acordades a la dita Con
ferència. 

Una vegada aprovats els Estatuts, el 
propi Comitè, trobant-se davant la ne
cessitat d'haver de dotar legalmenf 
l'Associació d'una Junta, i tenint ei 
compte que una elecció en aquells dies, 
només amb els primers inscrits, hauria 
estat antidemocràtica, acordà designat 
amb caràcter d'interí els sís membre; 
del Consell central, triant per aquests 
càrrecs aquelles persones qui per lluí 
actuació a la Conferència nacional cata
lana, s'havien fet més creditores a 1B 
confiança dels inscrits. Foren designats: 
En Jaume Bofill i Mates, En Lluís Ni
colau d'Olwer, N'Antoni Rovira i Vir
gili, En Ramon d'Abadal i Vinyals, En 
Carles Jordà i En Leandre Cervera 

Finalment, al·ludí la tasca realitzada 
pel Consell interí, ponderant-la fins a 
dur a la conseqüència, que resul
tava el més indicat per a regir en 
endavant Acció catalana d'una maner¡> 
definitiva i amb plenitud d'autoritat. 

Coincidint amb aquesta apreciació 
el senyor Gorga i Artigues presenti 
una proposició demanant un vot de 
gràcies pel Consell interí. Fou apro
vada. 

La proposta d'En Vidal de Llobaterj 
fou ¡iximatejx acollida amb un "si" unà
nime dels concurrents. Amb tot, con
que s'havia rebut un nombre considera
ble de vots per escrit, calgué procedir-

se a la lectura de noms d'aquests vo
tants i recompte de vots emesos, resul
tant que tots noranta set ho eren a favor 
de la reelecció del Consell interí, amb 
l'excepció d'una candidatura que can
viava un parell de noms. 

El resultat de l'elecció fou coronat 
amb nodríts aplaudiments, que es con
vertiren en ovació, en ocupar els llocs 
presidencials per a integrar el Consell 
central els senyors Bofill, Rovira, Cer. 
vera, Nicolau, Jordà i d'Abadal. 

Tot seguit es pronuncià el següent 
parlament: 

l'AH.A.nKNT . 
/>'/,.V JAUME BOFILL 

TASCA FETA 

Amics: El Comitè executiu de la 
Conferència nacional catalana redactà i 
publicà les conclusions definitives i co
mençà la replega de gran part del mate
rial que ha d'integrar el llibre de la 
Conferència. Procedí després com us he 
explicat En Vidal de Llobatera, a la 
confecció dels Estatuts d'Acció catalana 
a la seva constitució provisional, nome
nant el Consell central interí que vo
saltres ja coneixeu. 

Heu's ací la tasca realitzada per 
aquest Consell amb valuoses col·labo
racions : 

Propaganda.—Acció catalana contri 
buí a la commemoració de l'I I de 
setembre a Barcelona, Sant Boi del 
Llobregat, Montblanch, Berga, Rubí 
Moya, VílaFranca del Penedès, Reus 
Olot, Arenys de Mar, Arenys de Munt 
i Terrassa. 

Ha pres part en altres actes de pro
paganda nacionalista entre els quals els 
celebrats a Vilanova i Geltrú, Vendrell. 
Sitges, alls, Santa Coloma de Queralt 
Tàrrega, Agramunt, Olot, Llagostera 
Sant Feliu de Pallarols, Sant Joan de 
les Abadesses, Mollet del Vallès, Gra

nollers, Ruhí, Terrassa, La Bisbal, Reus. 
Tarragona. Cal esmentar especialmerr 
tres conferències: la d'En Massó i Llo
renç al centre català de París; la d'En 
Martí Esteve a l'Ateneu Enciclopedia 
popular, i la d'En Rovira i Virgili a: 
l'Ateneu barceloní. 

L'actuació central de propaganda ora[ 
l'han constituïda els aplecs comarcals 
d'Acció CATALANA. El primer a Ripoll; 
el segon a Balaguer, i el tercer a Berga. 
Hi ha l'intent de fer-ne, sempre qu< 
será posible, un cada mes. Per cap 
d'any hi ha projectat el de Tarragona 
També Acció catalana prengué part en 
el del Poblet, organitzat per les joven 
tub, Nacionalistes de Valls i Montblanc!? 
així com amics nostres contribuiren a 
l'acte de protesta realitzat a La Bísba' 
per la Unió jurídica. En aquests aplecs 
¡ actes de propaganda, especialment en 
els celebrats conjuntament amb altre, 
elements nacionalistes, havem pogii. 
constatar la popularitat creixent d'Ac
ció CATALANA. 

La funció central de la propaganda 
escrita, la realitza el nostre setmanari 
Acció catalana—començat en plegar-
se la crònica de la Conferència nacio
nal. Porta-veu de la nostra associació 
constitueix un arxiu interessant de dr> 
cuments nacionalistes i de l'activitat de 
tot el nacionalisme català aquests út 
tims mesos. Ha desvetllat les simpatie? 
de tota la Premsa comarcal Algunes ve 
gades ha pres d'ell el mot d'ordre, i ha 
vist com, mercès a ell, eren poasdes ert 
circulació valors periodístiques fins ara 
poc conegudes. 

Entre altres publicacions cal esmen
tar el fulletó contenint la Conferència 
d'En Rovira i Virgili, fulles diverses de 
propaganda repartides en els aplecs i 
tiratges i difusió d'articles cabdals. 

ORGANITZACIÓ 

Fins avui s'han registrat a Acció 
CATALANA nou centes trenta cinc ins-

fifc 25 CTS. 
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cripcions de soci, entre les quals figu
ren les de moltes dames. N'hi h* mol
tes, d'altres d'imminents. 

Està constituida i treballa amb inten
sitat la delegació comarcal de Ripoll. 
Estan en vies de constitució les de Ba
laguer, Berga, Seu d'Urgell i altres con
trades. No és possible d'anumerar els 
oferiments que havem rebut ni les sug
gestions que se'ns han fet devegader 
anònimes. Gairebé sempre totes elles 
així com tota la nostra organitzacic" 
forana són el fruit immediat de les cam
panyes de propaganda. 

Teníem preparada la creació de la 
majoria de les seccions previstes als 
Estatuts, que no havem ja instaurat es
perant que ho fes el Consell definitiu 

ACCIÓ EXTERIOR 1 DIFUSIÓ 

DEL NOSTE ESPERIT 

Oportunament es constituiren en la 
Mancomunitat de Catalunya i a l'Ajun
tament de Barcelona, no mínorie; 
d'Acció CATALANA, sinó les minories 
dels diputats i Consellers addictes a Ac
ció CATALANA. La nositra entitat, és una 
vasta i coherent conjunció patriòtica. 
A ella hi han convergit hómens i estols 
de molt diverses procedències, deixe
bles de diferents mestratges. Tots ells. 
pero, nacionalistes, incondicionals. Però 
com que en aquelles Corporacions pú
bliques als amics que es constituiren en 
minoria procedien tots ells d'un mateix 
estol polític, calgué explicar allí les 
causes i el procés de l'escisïó. Les cam
panyes d'aquelles minories han consis. 
tit en afermar patriòticament llur sen
tit nacionalista, però, col·laborant a les 
obres de bon govern. 

Cal esmentar singularment l'adquisi. 
ció i catalanització de La Publicitat per 
un grup d'amics nostres, la majoria del? 
quals pertany a Acció CATALANA. JO 
que aleshores era absent de Barcelona 
vaig seguir com vosaltres amb emoció 
el procés d'aquella tasca redemptora 
Veia com una rera l'altra les seccions 
del diari anaven apareixent en català 
Finalment la instauració de les due: 
Tes majúscules en el títol constituí el 
definitiu resum. Davant d'això no podrà 
dir com altres vegades algun il·lustre 
literat espanyol que els catalans ens 
preocupem només de les façanes. 

Encara que La Publicitat no és ni ha 
d'ésser òrgan d'Acció CATALANA, la seva 
aparició i les seves campanyes respo
nen fidelment a les directrius de la pas-
sada ConfeTèneia nacional. Gràcies a 
aquest diari fou trencat el cercle de 
silencis inconscients i meditats que ens 
envoltava. Havia dit i ara repetesc "que 
un diari era el millor que, ara com 

ara, podíem fer els nacionalistes d'Ac
ció CATALANA." 

L'èxit de La Publicitat ja l'havletn 
vist: Èxit de col·laboració que malgrat 
de possibles equivocacions excel·leix 
entre el periodisme barceloní; èxit de 
públic com se us explicava ben sincera 
ment en un editorial. Aquest èxit exem
plar demostra com no és una aventura 
massa arriscada la del llançar-se a la 
catalanització d'un vell diari barceloní 

Havem vist amb joia com coincidint 
I amb el nostre criteri i les nostres cam

panyes els estudiants nacionalistes de 
la Universitat de Barcelona impulsaven 
d'una banda una manifestació contra un 
llibre espanyolista que ferí per molts 
de conceptes la nostra sensibilitat, i 
d'altra banda, no deixant-se temptar 
per una hàbil campanya patriotera refu
saven d'ingressar a la Federació esco
lar espanyola en vies de fundació. 

Podríem afegir encara la simpatia i 
adhesions rebudes arreu de Catalunya, 
d'Ajuntaments, autoritats, entitats i 
prohoms nacionalistes, Joventuts i espe. 
cialment, Pomells. Podríem dir que Ac
ció CATALANA, amb un procés semblant 
al de la Conferència nacional, com més 
va, més simpaties recull i més de re-
zels esvaeix entre els catalans de bona 
fe. 

Per tant, dels acords presos per la 
Conferència nacional, havem compli
mentat el de crear Acció CATALANA j el 
de "fundar un diari que sigui fidel ex
pressió de la més pura catalanitat i del 
criteri nacionalista proclamat a la Con
ferència". "D'instaurar un organisme 
que resolgui els conflictes jurídics que 
li seran sotmesos" se'n capté curosa
ment la Unió jurídica. 

Aqueixa és a grans trets la tasca 
Feta pel Comitè executiu de la Confe
rència, pel Consell central interí d'Ac
ció CATALANA i pels nombrosos nacio
nalistes que els han aidat. SÍ algún mè
rit hi ha, el d'iniciar-la és del Comitè 
executiu. Donem-li les gràcies. 

TASCA IMMEDIATA A FER 

Ací haurien acabat les meves parau
les si amb l'elecció d'avui no ens 
haguéssiu confirmat definitivament en 
el Consell central d'Acció CATALANA 
en nom del qual us don les gràcies per 
una elecció que és un honor i una cà
rrega. 

Totjust comencem i moltes- de coses 
urgeixen. Cal procedir ràpidament a la 
constitució de seccions. D'acord amt 
elles cal iniciar la sistemàtica catala
nització d'estaments. Cal fer abundosa 
i variada la propaganda escrita. Cal 
preparar una intel·ligent ¡ ben placada 

acció exterior. Cal lobre tot començar 
sense impaciències i defallences una 
organització perfecta. 

Per a realitzar tot això ens calen 
mitjans ¡ col·laboracions. Ara deu fer 
uns tres anys que molts de vosaltret 
celebrant el meu ingrés a la Mancomu
nitat de Catalunya m'atorgàveu la vos
tra confiança, però m'advertíeu que se
ria com tota confiança política, exigent 
En prendre'n nota puc respondre-us 
ara, en nom d'aquest Consell, com ales-
bores ho vaig ter pel meu compte, que 
nosaltres també serem exigents de la 
vostra col·laboració. 

TOT FENT CAMÍ 

M'hauria plagut en aquest acte, 
aplicar, continuant-lo, l'ideari de la 
Conferència nacional, a Acció CATALA
NA. Ja veieu que ara no hi ha lleure de 
fer-ho. Altrament, valdrà més que ho 
reserví a la precisió dosificada d'una 
sèrie d'articles que pens adreçar-vos, 
com és natural, de La Publicitat estant 

Ara. tot fent camí, permeteu-me no
més que entauli amb vosaltres el dià
leg inicial de la nostra expedició-patriò-
tica. Som a la sala venerable del Cen
tre excursionista de Catalunya, i ja 
sabeu com és dolça i reconfortant la 
conversa dels companys que surten a 
córrer món sota la claror de les darre
res estrelles. 

No ens preocupem massa del altres 
ni ens neguitegéssim per a estrafer-
los. Per a fer això no hauria calgut 
Acció CATALANA. Amb Acció CATALANA 
s'Ss acabada d'enriquir la gama de ma
tisos del nacionalisme català, en la qual 
hi ha per triar i per encabir-se tothom. 
A ACCIÓ CATALANA hi desitgem només 
;n|iiells i|ui hi hagin de venir de grat. Hi 
convidem a tothom, però no hi cap tot
hom. Que cadascú, segons el seu criteri 
i el seu tarannà, s'adscrigui a l'estol na
cionalista més semblant a ell, mentre 
romangui dintre l'ortodòxia nacionalis
ta. Prou que tots aquests estols sabran 
conviure en la suprema germanor cata
lana i fins sempre que calgui sabran 
aplegar-se en front únic nacionalista. 

Per tant, vaig a parlar-vos amb una 
gran llibertat d'esperit. 

ATLETISME PATRIÒTIC 

Com tots els atletismes, és alhora 
plenitud i depuració. En una sessió de 
l'Institut d'estudis catalans, preparant 
la publicació cofnpleta de les obres 
d'En Prat de la Riba, notava En Pere 
Coromines que en les produccions del 
Mestre, com més antigues, l'expressió 
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hi era més violent, però el contingut 
més pla, i que a mesura que passava el 
temps, esdevenien sota una major sua
vitat de Forma d'una més intensa vir-
tualitat nacionalista. 

Una cosa és el radicalisme i una al
tra cosa l'heroisme. La plenitud és nor
mal; passa pol mig on el corrent és 
més, suau que les regolfades inútils i 
més Fort que les escumes que circum
den imponents un còdol. 

No havem d'acontentar-nos amb el 
sentimentalisme Fàcil i balder que sura 
a flor de terra. Cal gratar en la crosta 
de les conviccions. Cal arribar al sub
sòl on rau la passió veritable, allà on 
passen els grans corrents tel·lúrics, allà 
on és el Frisament de les semences; 
allà on les arrels es haten tentaculars. 

Fins ara el nacionalisme català no
més havia treballat al sol. Ara cal que 
s'avesi a treballar al sol i a l'ombra, 
de dies i de nits. Haurem de proclamar 
la jornada patriòtica de les vint-i-qua-
tre hores. Cal que abnegadament es re. 
signí cadascú a esdevenir un simple ele
ment parcial en la divisió del treball 
que s'imposa. Ja ens servirà de com
pensació la visió de conjunt que dóna 
el patriotisme. Com preceptúa la dita 
Evangèlica perlocant a l'almoina que 
"l'una mà no sàpiga el que fa l'altra", 
però que entre ambdues hi hagi una 
absoluta confiança recíproca. Es clar 
que Acció CATALANA com a Associació 
legal actuarà sota la vostra fiscalitza
ció i la de tothom. 

Massa que fins ara el nacionalisme 
havia desacreditat paraules, alguna de 
tan precisa i trascendent encara que 
científica com la paraula Autonomia 
Per deFugir-la, per ara ens ha calgut 
restablir la de Llibertat, que despré: 
d'un llarg desús ens sembla nova. 

Ca! cenyir els lloms, moderar les 
actituds» i més que altra cosa, Frenar 
les llengües. 

Més, eficaç ha esdevingut la tasca del 
Pros Milà i Fontanals, aquell savi in
nocent, aquell home casolà i escrupu
lós, aquell català dolç i temorenc, que 
no la d'En Víctor Balaguer, el de la ca
bellera esbullada i la capa romàntica, 
qui tot maleint envers la Castella cas
tellana, esdevenia ministre de l'Espa
nya gran. 

No parléssim massa del nostre pa
triotisme. L'abusar-ne és una manen? 
espanyola. Costa poc d'experimentar c 
de provocar una esgarrifança epidèr
mica al pas d'una xaranga militar o en 
les solemnitats declamatòries d'una fes
ta de ]a raça! La vocació patriòtica, es
pecialment d'ençà de la guerra gran, ha 
d'ésser humil i gairebé vergonyosa. No 
ens plagui d'insultar res ni ningú, ni de 

lladrar la lluna. Que la nostra passió 
no sembli canina ni lleonina; que si
gui una passió simplement i proFunda-
ment humana. La noble pnssió irascible 
dels qui senten un ideal patriòtic no 
assolit encara. 

DISCIPLINA. NACIONALISTA 

No basta l'atletisme individual dels 
nacionalistes. Cal una disciplina que 
els relligui. Els d'Acció CATALANA l'ha
vem de respectar per la convicció que 
és necessària i per Fer honor al com
promís que hi posen els nostres Esta
tuts. El Franc-tirador pot arriscar-se a 
tota llei de Facècies i d'aventures; no 
així una milícia regular. Per això seria 
d'una major eficàcia nacionalista l'estu-
diant que en lloc de trencar un vidre o 
estrellar una porta, aconseguís amb pa
cífica violència instaurar l'ús de la llen
gua catalana dintre una aula universi
tària. Com a les Legions romanes ens 
cal la doble tasca: de vetllar el campa
ment i d'una persistent colonització. 

El nostre camí no és de platxerï, sinó 
de sacrifici. Molts d'intel·lectuals es 
compten entre els nuclis d'A' 
LANA. Baldament procuri que la nostra 
actuació esdevingui popular m'han de 
permetre en aquests moments de sinec 
ritat aquesta tita au Charles Maurràs; 
"...De nobles cfflurs, dans de poitrines 
de purs idealistes, dénuées de tout lien 
avec le monde matériel, Feront sans 
doute-, avec une aisance parFaite, le sa-
crifice d'un temporal dont il§ se sen-
tent détachés par profession: mais sa-
crifieron-ils aussi aisément une idéer 
un parti pris? un caprice? un goüt? 
Les héros sont bien ptíateUeux. Ja les 
crains beaucoup en affaires, et, dusse-
je indigner quelques royalistes, les af
faires d'Etat sont des afFaires, elles 
aussi." ("La Démocratïe Religieuse", 
París, 121. Pàg. 56 i 57.) 

Tàctica tradicional de les institucions 
i dels polítics d'Espanya, era l'afalagar 
tant com els catalans traïdors, els nacio
nalistes o patriotes rebecs. És de pre 
veure, per glòria nostra, que no serà 
aquest el tracte que el? mereixerà Ac
ció CATALANA. 

Penseu, amics meus, que tothom, es
pectadors, adversaris i enemics, serà 
exigent amb nosaltres. Autoritats de 
moltes menes i hòmens ben diversos, 
indulgents amb les errades dels altres 
serien potser inflexibles envers nosal
tres No els donguem ocasió d'ésser-ho 
en estricta justícia. Gustem aquesta 
posició excepcional com un acatament 
als nostres ideals i com un honor que 
ens obliga. 

Si el nostre cami és de sacrifici, tam

bé ho és de glòria. Nosaltres, amb en
tusiasme constructiu, gairebé amb Fruï
ció genètica, podem col·laborar perso
nalment a l'obra magna de la nova Ca
talunya. En la seva argila encara flon
ja, podrem deixar-hi les nostres ditades 
Així, en les pedres de les velles Cate
drals són encara visibles els senyals 
múltiples i amagadissos dels anònims 
picapedrers. 

CRIDA 

Fem que el nacionalisme sigui acce
ssible a tothom; als catalans provinents 
de totes les escoles, de tots els esta
ments, de tots els partits,. Especialment 
als escolars i a totes les joventuts; si 
la nostra senyera és un ideal flamejant 
¿qui millor que elles per a arborar-ne 
amb cada mà un tros? Especialment 
també a la pagesia: sense el seu con
curs positiu, no Fóra possible la victò
ria. Especialmente, per fi, als obrers: 
Si més no, llur neutralitat ens seria 
necessària. Però, nosaltres, ni que en 
poguéssim prescindir no els deixaríem 
perquè, com havem dit altres vegades 
en treballar per la llibertat de Catalu
nya volem una Pàtria políticament lliu
re i socialment justa. 

Que es trobin dintre el nacionalisme 
catalans de totes les contrades de la 
nostra terra. Seria un èxit ben remu-
nerador d'Acció CATALANA l'aconseguir, 
com sembla que s'inicia, el redraçameni 
de les comarques fins ara sumortes. 
Adrecem-nos també als germans d'al
tres regions de llengua catalana; a tots 
els catalans escampats per Amèrica i el 
món. Sentim dintre nosaltres la solida
ritat dels passats i dels vinents—canal 
sempre renovada de la tradició.—Tin-
gUem per tots una salutació colpidora: 
pels bons catalans,; pels qui fan l'ofici 
de traïdors; pels qui voldrien assajar 
l'ofici de convertits. Sigui la nostra en
caixada de companyonia per tots els 
nacionalistes; pels quí són amb nosal
tres; pels qui no són amb nosaltres; 
pels qui, circumstancialment, no hi po
den ésser—que són els més de plànyer 

Fins ara ens queixàvem que les dones 
catalanes no eren en els estols naciona
listes. Havent-les avesades simplement 
a brodar senyeres i a fer-nos-en ofrenes 
i a presidir Jocs florals i a fer amb nos
altres parella en la dansa de la sarda 
na, no podíem esperar-ne més difícil 
ajut. Ara, Acció CATALANA—suara els 
Pomells—els obrim les portes de bat e 
bat. 

Era un tòpic dir: les nostres dones 
són positivistes. Potser era cert. Ens re
tenen; no són com les dones d'Irlanda 
implacables; llur patriotisme no és he-
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rote com el de les dones de França 
que guanyaren la guerra... Però ¿què 
havem fet per a colpir-les? No har 
d'enternir-se amb literatura, ni amb 
articles, ni amb discursos. No s'han dt 
convèncer amb teories ni amb l'espec 
tacle de la nostra mansuetud. Quan 
l'heroisme arribarà veurem què fa
ran. Aleshores serà el moment de ¡u-
dicar-les, més ben dit, d'aplaudir-les. 

ESPIRITUALITAT I POLÍTICA 

Si un "mori", en un moment de topa
des i de lluites pot ésser una arma Han-
cívola—molts agafen la primera que 
troben,—un "visca"—-crit afirmatiu,— 
sigui la nostra constant senyera en la 
pau i en el combat. Qui gosi tocar-la 
caldrà que declari el seu odi a Catalu
nya, i per tant que contradigui crua 
ment l'obra de Déu i la democràtica vo
luntat d'un poble. 

El que consagra totes les hores de! 
dia a fer una intensa propaganda nacio
nalista, aprofitant qualsevol avinentesa 
al treball, al teatre, a casa, al carrer, 
això és, a tot arreu, veu desfilar devani 
seu una gran varietat de tipus, des del 
centralista rabiós fins al més que sepa
ratista, separat. I cal que hom sàpiga 
d'adaptar-se al temperament de cada in
terlocutor; que tingui prou tàctica pei 
a discutir serenament o entusiàstica-
ment, segons serà l'adversari, procu
rant atacar-lo pel seu punt més flac 
que dongui, finalment, |a importància 
que té, al fet de guanyar un adepte F 
la causa nacional, posant a la tasca tots 
els cinc sentits. 

Aquells qui—cal reconèixer que són 
ja alguns — practiquen constantment 
aquest treball amb tota la bona fe d'ur 
convençut fervorós han vist a llur da
vant aquesta desfilada de tipus dife
rents. Afegim que, segons les circums. 
tàncies, han reeixit o han fracassat 
han sentit al cor el goig del triomf o 
la punxada cruel de la impotència; hi 

Deia Xenius que la vida és la perfec
ció. L'espiritualitat social—que meni 
la perfecció nacional—desamortiza la 
política amb totes les seves xacres; pe 
rò d'ella fatalment en vindran les més 
glorioses hores polítiques del naciona
lisme. 

Nosaltres, és a dir, Acció CATALANA 
serem a tot arreu on es farà—fins er 
política,—acció nacïonalitzadora. No 
aspirem a ésser un partit més. No per
què l'ésser masses ens en fes sobreei
xir, sinó perquè procurarem ésser quel
com millor. 

Volem allò que somniava En Mara-
gall: L'alçament patriòtic que afermar? 
la nostra personalitat i que—amb unr 
revolada magnífica — la delimitarà 
capgirant escarccllcrs i noses. 

Adeu-siau! 

(Llarga ovació. Els concurrents, a 
peu dret, victoregen la Pàtria í Acció 
CATALANA. 

ha qui els, ha fet llàstima, qui els ha 
inspirat desprecï i qui els ha causat in
dignació, però hi ha un tipus que els ha 
arribat a atacar el sistema nerviós 

Aques,t és aquell nacionalista qui nt 
té pressa, per a donar-li una denomi
nació genèrica. Diu ésser un entusiasta 
de l'ideal català fins al radicalisme, ell' 
formarà als rengles combatents el dia 
que s'irà a la lluita, ell donarà ca 
bals per mantenir les campanyes qu< 
caldran... 1 encara afegeix amb to mol 
patètic, que si ell sabés que donant la 
vida o la fortuna havíem d'assolir la lli
bertat nacional, ell en faria ofre
na a l'acte... 

—Aquest és un entusiasta, penseu, i 
prosseguiu amb veu alta: així, ja po* 
deu començar l'acció; no se us demana 
pas la vida ni la fortuna; poseu el rè 
tol de la vostra botiga en català, subs-
criviu-vos a tal diari, inscriviu-vos a 
aquella agrupació, allisteu-vos a l'ofi
cina tal... 

—Aneu molt depressa, us respon. LÍ 
cosa està encara verda; s'ha de deixai 

que es propagui la idea i el ser.timen' 
catalanesc, abans de començar cap ac
ció. Nosaltres ja no ho veurem; la gene
ració que puja serà l'encarregada de 
realitzar-ho tot; nosaltres ja havem fe 
prou amb posar-la al món la generack; 
que puja... 

És molta de comoditat aquesta de ca
rregar amb la feina més difícil a aquells 
qui vindran! Cal que hi siguem tots el; 
presents. Havem de col·laborar a l'obra 
renaixentista de l'ànima catalana er 
tots els Ordes de la vida i amb totes les 
nostres forces. Si cada generació va dei
xant la tasca per a la següent, mai car 
català no veurà la Pàtria lliure de tra
ves enujoses i denigrants. 

Des de la petita minúcia fins al fet 
més trascendental, passant pel trot de 
guilla. La catalanització serà eficaç i rà
pida si ens, situem ja com a virtualment 
separats de l'Estat dominador i obrem 
segons aquesta suposició. 

I si encara no és arribada l'hon 
d'entaular la lluita definitiva, la mé: 
elemental lògica animada per l'ideal 
ens aconsellarà que la nostra acció ha 
d'ésser la d'apressar l'arribada de l'es
mentat moment, amb ui.a conduct: 
exemplar on no s'hi vegi cap claudicacic 
lamentable, ni es provoqui mai l'exi-
tació nerviosa d'un company de causa. 

No havem de sentir impaciència n 
menys catxassa. Havem de tenir, però 
pressa. 

REVISTA DE LA 
PREMSA 

Resum quinzenal 
Alt Empordà, meritissim i exemplar 

diu (9 desembre) que mil banderes es 
drecen arreu de Catalunya. Totes elles 
són banderes de combat. Totes elles 
són foc de patriotisme. Alcem-les totes 
ben enlaire, cap al cel! Sota seu hi cap 
tothom! Banderes de Catalunya: arren-
glereu-vos totes en línea de combat! 

El Baluart. de Sarreal, (30 nov.) 
signar Cèsar "Ferreter, diu que dòne 
bo de veure com Catalunya es reeduca 
a ella mateixa. 

Pàtria, de Valia (15 desembre), escriu 
mot justament que l'amor a la pròpia 

COMENTARIS 

.Vo ha fi-ni d't-HHVi- impacienta} havem 

de tenir pretina, pero 
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llengua no es demostra pas amb parau
les sonores, ni amb protestes d'amoi 
platòniques, sinó amb fets y realitats". 
"La fe sense obres és morta, diu l'Evan
geli". Això tanmateix no tenen oblidats 
els "catalanistes" de circumstància..." 

A Fent via, núm. 1, de Barcelona, 
òrgan de l'A. i E. C. "Prat de la Riba", 
Antoni Constanca titula un seu article 
Res més que catalans. 

El Llamp, de Gandesa, (i no de Falset 
com diguérem erròinament i en pre
sentem excuses als entusiastes patrio
tes que el redacten) dóna compte dt 
l'acte sempre emocionant de convertir 
una bella entitat a la causa santa de 

Catalunya. "Gandesa, diu, estava man
cada d'un òrgan d'expansió dels senti
ments patriotes i avui ja el té". La 
tasca del Casal gandesà—aquest és el 
nom novell—serà de catalanitzar Gan
desa i la seva rodalia, això és, serà unp 
escola de catalans. De moment no es 
decantarà devers cap -agrupament deter-
minat: Catalunya i Gandesa serà el seu 
lema. Val a dir que la tasca acom
plerta de transformar una entitat i el 
programa magnífic que es proposen 
desenrotllar cauen de ple a dins l'ideari 

d'AcCIÓ CATALANA. 
Patriotes de Gandesa: Salut! 

EL TERÇ APLEC COMARCAL 
VACCIÓ CATALANA A BERGA 

L'anunci del terç Aplec comarcal 
d'Acció catalana havia trobat a Berga 
i a tots el pobles del voltant un ambient 
favorable i entusiasta. La tradicional 
catalanitat de Berga coincidia amt 
una campanya de persecució. L'afany 
dels nacionalistes de la contrada per oir 
la veu dels patriotes organitzats, crei
xia amb l'hostilitat de l'alcalde botifler 
Josep Viladomat i Rodergues, enemií 
del nostre esperit nacional. 

Aquell dia es deia per Berga que 
l'acte seria probablement suspès, H' 
havia un reforç de guàrdia civil espa
nyola, i l'alcalde, per ordre del gover
nador, havia prohibit tota mena de ma
nifestacions patriòtiques. A més, a més 
hom comptava amb la possibilitat que 
els consellers municipals nacionalistes 
de Berga fossin processats per una acu
sació de l'espanyolista que presideix 
de reial ordre aquell Ajuntament. Tol 
plegat havia fet una atmosfera apas
sionant entorn de l'Aplec, i suscitaví 
comentaris fervorosament radicals. 

A migdia arribaren els oradors, que 
foren rebuts amb grans aplaudiment? 
del poble aplegat a la plaça. Al matí i 
després de dinar, una orquestra tocà 
algunes sardanes. A les nou de U nit 
començava el míting. 

EL MÍTING 

El teatre del Centre nacionalista era 
atapeïts d'un públic nombrós i expec
tant. Hi havia moltes de dones i de don-
zelles. Hom constatà la presencia d'una 
pila de delegacions de pobles de la co

marca: nacionalistes de Vilada, Borre 
dà, Brocà, Bagà, Puigreig, Gironella. 
Colònia Ponç, Castellà del Riu, Pobla 
de Lillet, Manresa, Avià, Ripoll, Vila-
donja, Mollerusa i molts altres indrets 
Els Ajuntaments d'Alpens i d'Avinyc 
hi eren expressament adherits, així 
com el Correu de Falgàs, un grup 
de nacionalistes de Berga residents a 
Barcelona, En Rufí Pelayo, i altres 
persones i entitats. 

El president del Centre nacionalista 
de Borredà, el de la Joventut naciona
lista de Manresa, el del Centre català 

i de Ripoll, la senyoreta Cristina Serra 
' organitzadora de la delegació d'A. C. 

de Viladonja. eren entre els concurrents 
al míting. 

L'acte començà a l'hora anunciada 
A l'escenari hi havia els senyors Soler, 
Gassol, Nicolau d'Olwer, Bofill i Ma
tes i R. Vinyes, oradors. I amb ells el 
senyor Callis, alcalde de Puigreig 
senyor R. Conill, alcalde de Vilada, i 
els consellers municipals de Berga, se 
nyors Josep Sala. Joaquim Serra i Ma
nuel Parés. Tambó hi havia un dele
gat de l'autoritat governativa espa
nyola. 

Un cop llegides pel secretari del 
Centre les adhesions a l'acte. acollides 
amb gran aplaudiments, el Sr. Vinyes, 
que presidia, cedeix la paraula al 

D/f. ÀNGEL SOLER 

el qual expressa, en nom de l'Atenet 
democràtic nacionalista de Vilada, la 
seva adhesió a l'acte. El nostre nacio

nalisme—diu, — és constant, no és 
oportunista, no depèn de la vida elec
toral. I cl nostre nacionalisme, el dels 
catalans de Vilada, és significatiu. Ha
vem arribat, gràcies el nostre esforç, a 
assolir el govern i la direcció del po
ble. Avui, Vilada és un poble guanyat 
a la causa nacional. 

Es precís que el cas es repeteixi a 
tot arreu. Cal fer una tasca de catala
nització. Nosaltres som els responsa
bles, pel nostre descuit, de l'actual si
tuació de Catalunya. 

Treballem Catalunya endins. Aquesi 
és el lema d'Acció catalana. Haverr 
d'estimar la pàtria i fer-la estimar a 
tots els catalans. Quan això serà, quan 
hàgim creat un exèrcit de consciències 
d'hòmens capaços d'amo r i de sacrifici 
aleshores ens podrem governar. 

Col·laborem-hi tots en aquesta obra 
d'amor. Així com els bons cristians fap 
cada dia examen de consciència, i fins 
els justos es descobreixen tants de pe
cats, demanem-nos sempre si hem es
tat ben fidels a Catalunya. Potser recor
darem que havem escrit una lletra en 
espanyol per atenció a un amic, sense 
poder fer-ho. Potser recordarem unp 
pila de mancaments semblants. Escru
tem la nostra consciència i esmenem-
nos. Només quan ens hàgim esmenal 
serà hora de donar el crit d'indepen
dència. (Grans aplaudiments). 

EN VENTURA GASSOL 

(És acollit amb una insistent ovació.) 
"Ací em teniu, catalans de Berga 

Só el mateix de sempre. El que un al
tre dia us parlava sota l'ombra del 
vostre pi sagrat, una ombra no de fu
lles i brancatges ans de mort, de la mori 
providencial de la soca. Catalunya, la 
nostra pàtria esmorteïda, no pot tenií 
per símbol un arbre verd i ufanos. 

Però no só ben bé el mateix amics 
D'aleshores ençà, la Pàtria ha rebut 
noves ofenses, cada dia més punyen-
tes, i perxò vinc amb l'ànima una mica 
més enverinada i amb la joventut mé: 
ardida. D'aleshores ençà ha passat un 
11 de setembre sense heroisme, ur 
Corpus sense segadors, un sant Joan 
sense flames, sense el foc que purifi
ca les coses vives i crema les morte? 
ensems. No havem sabut encara des 
fer els catalans traïdors, i no haveir 
creat encara l'home nou, el català re
bel, conquistador, aventurer, que hr 
de fer lliure Catalunya. {Aplaudiments) 

Vinc ací amb l'esperança d'aquesta 
Catalunya. No sé si vosaltres la sen
tiu. Potser us penseu que no, perquf 
devegades passen anys sense que res 
no us trasbalsí. Però, de sobte, un cant 
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de tenora, una rondalla saborosa, unt 
dansa plena de gràcia i de llum, u? 
Fan enyorar i pressentir alguna cosa 
sense saber perquè. Abans de l'arbn 
hi ha la llevor, i és primer l'espurna 
que l'incendi. Nosaltres portem a dins 
la llevor i l'espurna d'una Catalunya 
gran i lliure que ens crida amb veu. 
poderosa. 

No sé si havem sentit aquesta 
enyorança, us dic. Tan-de-bó que si 
Hi ha hòmens que us diran: prou 
planys, prou elegies, poc que calen 
Digueu-los a aquests hòmens: i vosal
tres què feu?—Ells no fan res. Són 
precisament aquells qui avui es pla
nyen eh que un dia, cansats de plany 
trobaran rectes camins de llibertat. 

Però aquesta Catalunya que enyo 
rem i desitgem, com és, com la veí 
el nostre cor? Un poeta us dirà que 
és el cel blau. una enamorada us di
rà que és el seu promès, el campero' 
us respondrà que és ta terra que llau 
ra. No és cap d'aquestes coses i són 
totes alhora. 

Pi sentiu una. Catalunya ide^l tin 
drem una Catalunya lliure. Serem ca 
paços d'heroisme. Veurem com la pà
tria és un sentiment que servem en
gelosits, i ens semblarà que la terra 
és bella i fecunda per la nostra vo
luntat, i serà humanitzada nel ttostn 
amor. Aleshores, les petjades del ca
vall enemic les sentirem a la ferida 
i donarem de grat el nostre alè per 
la vida immortal de la pàtria, (Gram 
aplaudiments). 

Aquesta Catalunya de l'esperit ni
es crea pas amb eleccions, sinó amb 
un constant sacrifici i amb treball. 
Encara hi ha molts de catalans qui
no mereixen aauest nom. Que llur ac
tuació ens exciti a ésser encara mi
llors! Siguem cada dia més intole
rants amb els enemics i amb els trai 
dors. 

Si aquests haguessin trobat sempr 
en lloc de col·laboradors comercials, 
punys ben closos, qui sap si hauríem 
esmenat llur vida. Ara no havem de 
fer sinó destruir llur forca, extermi
nar la mala llavor, l'herba dolenta, 
Però purifiquem-nos nosaltres abans 

A Berga teniu un símbol de la pà
tria, en aquest pi de les tres bran
ques. Quan sembla que Catalunya ne 
podrà ésser lliure, la terra troba veus 
que Ü parlen de catalanitat. La rose
lla, la falç, el blat, esdevenen sím
bols vivents. Un altre dia és el pi de 
les tres branques, que nren forca sim 
hòlica. Tan-de-bò ho poguéssim veu
re una flor o un reco dç muntanya 
o una platja que no ens recordés que 
Catalunya é-; encara esclava i que 

l'havem de fer lliure. (Aplaudiments) 
Jo record la disil·lusió que el vos

tre pi va produir-me. Jo em creia que 
era verd i fort, no corsecat com és., 
L'arbre mort havem de cremar-lo i 
fer-ne una alta foguera ideal, aban; 
no en faci llenya l'enemic. (Ovació). 

Aneu-hi sovint davant el pi. Invo 
queu la soca i feu jurament de cata
lanitat. Sapigueu lluitar un cop enca
ra, vosaltres, gent de Berga, rebel; 
sota Roma i sota França. Vàreu al
çar els braços contra aquells Imperis: 
Ací teniu uns altres opressors. Si 
aquells podien dur-vos amb la domi
nació una cultura, els d'ara no us po 
den dur res. Deixen els vostres (111= 
sense escoles i saben convertir leí 
catedrals en casernes. I els vostres 
fills, que no hauran tingut escoles, 
hauran de vessar llur sang en unr 
empresa amarga. 

Recordeu la legenda de la donze
lla oferta cada any al drac en sacrifici 
Ara passa quelcom de pitjor: trien els 
més sapats dels nostres per oferir-lof 
al drac. Doncs, aquest drac l'harem 
d'occir... (Gran ovació, que no deixe 
oir els darrers mots). 

Crideu pel preu de la sang. N'ha
vem vessada molta i no ens l'han pa 
gada, no ha dut cap redempció. El 
drac és insaciable. Si algú mai us di
gués que el drac es pot amansir, pen
seu en aquell home que revifà una 
serpent i després morí de la picada 
mortal. (Gran ovació). a 

EN NICOLAU D'OLWER 

Diu que Acció CATALANA celebra a 
Berga el seu terç Aplec. 

El primer fou celebrat a Ripoll, lla 
on s'iniciaren les gestes i les glorie; 
nacionals. El segon a Balaguer, reu 
nits sota l'ombra del darrer Comte 
d'Urgell, que lluità contra la dinastir 
estrangera. Si algún dubte haguéssim 
tingut de fer avui a Berga el terç 
Aplec comarcal, s'hauria esvait en veu
re l'entusiasme i l'amor amb, què h'it 
veu respost a la nostra crida, i la 
catalanitat que hom respira als vos 
tres carrers. L'espanyol que arribi s 
Berga s'adonarà totseguit que és en 
país estrany. 

Per&, -n'hi ha prou amb aquesta ma
nifestació espontània de la nostra ca
talanitat? També la majoria de les co 
lònies tenen llurs idiomes, però són 
terres oprimides i potser ni en. tener 
consciència,. 

Per dignitat pròpia havem d'aspirai 
a alguna cosa més. Encara que a Cata
lunya tot és fes en català i no rebés-
Sj atacs i pogués semblar CTQe la 

nostra terra fos tota catalanitzada, no
saltres seríem uns ciutadans de se
gona classe, perquè no tindríem go
vern propi. 

Si no consentiu que a casa vostra 
us governi ningú, ¿per què tolereu que 
Catalunya sigui governada pels al
tres? 

I No n'hi ha prou amb lirismes i ma
nifestacions externes. Estan bé les 

sardanes i les banderes, però s'ímpos? 
l'acció. Havem de treballar enèrgica
ment per la llibertat de Catalunya, 
que serà la de cada un de vosaltres. 

No sols en nom de la tradició ha 
vern de parlar d'aquesta llibertat. 
N'havem de parlar també en nom de 
la democràcia i dels drets individuals. 

I havem de fer l'esforç per la Ui 
bertat, ¿Quins motius tindríeu per no 
fer-ho? Només una excusa miserable 
l'egoisme, la por, la peresa. Si cadas
cú de vosaltres, per una cosa que a-
fecti directament la vostra honra o 
el vostre profit, esteu disposats a fer 
un sacrifici, ¿per què no fer-lo quan 
la cosa afecta a la honra o al profit 
de Catalunya? 

L'egoisme no us pot excusar. Si no 
us sacrifiqueu per la vostra pàtria hau
reu de sacrificar-vos per la dels al
tres, per una cosa antipàtica i nociva. 
(A plaudiments). 

Els nostres joves cauen al Marroc 
sota una bandera que han jurat per 
força, atacant un país que lluita, al 
cap i a la fi. per la seva llibertat, 
(Molí bé). 

Moren en una terra inhospitalaria. 
1 sortosos encara els que cauen ,sotn 
les bales. Pitjor els que moren en hos
pitals infectes... 

(En aquest moment, el d*ie$al dil 
governador indica al president de l'ac-
te que sí l'orador continua així sus
pendrà el míting. El públic, que se 
rfaàoaa, aclama En Nicolau amb 
llargs aplaudiments). 

No en parlem, doncs, del Marroc. 
Recordeu, per acabar, que a Ber

ga hi ha encara un cognom gloriós: 
el d'En Claris, que cada any honorem 
per Corpus. Els seus avantpassats sor-

I tiren d'aquesta terra. Vosaltres, doncs, 
més que ningú, havem de tenir-lo 
com un exemple de català pur. Ell 
fou l'últim que senti plenament la na
cionalitat catalana. Després d'ell, el: 
màrtirs de 1714, ja eren una altra co
sa. Morien per un ideal regionalista, 
per una EspVnya gran que no era l'a
mor d'En Pau Claris. 

Vosaltres, que sou fills, d'aquesta 
terra de Berga que encara porta el 

i mateix nom que els romans van tro 
bar hi f:i vint-i-dos segles; vosaltres 
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que porteu a les venes sang de gen! 
forta i ardida, recordeu l'exemple d'En 
Pau Claris, i si arriba l'hora d'uns 
acció sapigueu complir-la. 

D'aquestes terres d'on surten les 
aigües que fecunden les planes, hf 
d'eixir-nc una font viva de catalani
tat. 

Ací ha d'iniciar-se una creuada na
cional contra l'estranger í contra 
els traïdors. Més contra l'estrangei 
que contra els traïdors. Els enemic; 
de sempre són els mateixos i ja els 
coneixem. En canvi, pensem que si 
un partit d'unió monàrquica ha estat 
possible, ha estat per manca de cons
ciència nacional. 

Contra una Catalunya vibrant nin 
gú no s'hi posaria. Contra una Cata
lunya pura i encesa ningú no s'alçarà 

Això és el què vol Acció CATALANA: 
desvetllar els sentiments que ens fan 
germans a tots i marquen una partió 

Volem que tots els catalans siguir 
nacionalistes, i que els nacionaliste: 
no desfalleixin i sàpiguen de seguir, 
ferms:, el camf que caldrà. 

Ja no es tracta d'esplais innocents 
sinó d'accions serioses. Crec que quai 
arribarà el moment Catalunya podrí 
comptar amb tots vosaltres. (Gran: 
aplaudiments). 

EN JAUME BOFILL 

(És saludat amb grans aplaudiments). 
"Catalans del Bergadà!—comença 

—. Vosaltres, d'una manera especial 
els que malgrat de l'alta nit haveu vin
gut de la muntanya, coneixeu la nos 
tra gent, profundament catalana. Sa
beu com els pagesos del Bergadà es
criuen en català llurs lletres, potse; 
perquè no saben altra llengua, i com 
lea dolces i fortes cançons catalane* 
són entonades per la joventut. 

1 esdevÉ que un dia aquelles joven
tuts davallen i vénen al centre co
marcal, i veuen que de catalans n'hi 
ha de moltes menes i ells són tots uns 
Però si passa un senyor que parla di
ferent d'ells, l'esguarden no com ur 
ocell de pas, sinó com una mena d< 
divinitat. Aquesta 6a fa tristesa del 
nostre poble. 

I l'home del Bergadà va a Batee 
lona i es troba amb hòmens de totes 
les comarques i els entén. Aquel] ho 
me estudia la història de la seva te 
rra i sap que ha estat una pàtria Iliu 
re. I si travessa el pati del Palau de 
la Generalitat veu un mallorquí, ur 
lleydatà, un barceloní, que deliheren 
Aleshores comprendrà el regional is-
me i endevinarà una civilització. 

BARCELONA, 23 l lRSKMBKi; 11,22 

Si aquell home el trasplanteu a Ma 
drid o París, tindrà més viva que mai 
la seva catalanitat, i s'adonarà qu 
Catalunya, tot i no essent homogènia 
és una nació diversa de les altres 
L'obrer que és fora de la pàtria, ell 
que havia cregut que el nacionalisme 
era una creació d'intel·lectuals i bur
gesos, davant els costums exòtics, sen
tirà que també és català. Així com 
davant la mort tothom es sent igual. 
en oir una paraula estranya l'obrei 
és sentirà tan català com els burge' 
sos de Catalunya. (Grans aplaudi
ments.) 

Si tots nosaltres fóssim units per 
una forta solidaritat, si tots nosaltres 
fóssim nacionalistes, el problema cata
là no existiria. Aquest és el nostre 
criteri. Ja en una conferència vaig dir 
que quan la densitat nacionalista serà 
suficient la llibertat de Catalunya ens 
vindrà per força. I En Nicolau, a la 
Conferència nacional, deia que no en? 
refiem d'una concessió: "Havem de pre
parar-nos a prendre'ns la llibertat— 
venia a dir.—perquè aleshohes potset 
é"ns !a donaran". 

El catalanisme s'havia refiat massa 
de les ficcions. Creava ficcions catalanes 
contra les espanyoles. Res no va valet 
ni els afalacs a Espanya ni les apel-
lacions a Europa. Vencien les ficcionr 
més fortes, les d'Espanya, que també 
alternava TaFalac amb l'agressió. 

Havem cregut que ja és passada 
l'hora de les ficcions. Bastim unes rea
litats espanyoles. Acostumem-nos a creu 
re que contra nosaltres hi ha un poble 
espanyol, no una política madrilenya 
Contra nosaltres hi ha fins aquella 
organització eclesiàstica tarada pel Re
ial patronat. (Aplaudiments). 

Al subsòl ibèric hi jau encara un od¡ 
antic. Contra aquest odi posem-hi una 
major densitat nacionalista i una gran 
puresa de conviccions. De les dues rea-
litats serà també la més forta la qu< 
vencerá. 

Nosaltres compadim els catalans qut 
des dels casinos segueixen els discur. 
sos dels líders, com a perfectes espec
tadors. No n'hi ha prou amb això. Cal 
que ens enfortim, que seguim una via 
creixent. L'Espanya caduca no podrà 
contenir aleshores la realitat catalana 
La nostra llibertat serà un dolç adveni
ment. Perquè si per fer caure una frui
ta verda de l'arbre cal un gran esforç 
no passa el mateix quan la fruita és ¡ 
madura. Quan la realitat catalana serà 
madura, un lleuger ventijol o tot el 
més un cop de roc ens la farà arribar p , 
la falda. ¡Aplaudiments'). 

Nosaltres tenim fe en Catalunya. Peí 
això som optimistes i bandegem les flc- | 
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cions i correm la nostra terra predicant 
la bona nova. 

Acció CATALANA propaga una obra 
d'organització, preconitza l'articulació 
de l'exèrcit de la pàtria. Cal que la 
cohesió catalana sigui com un vas sonor 
i dringant, com un glavi intrencable i 
perforador. El vas i l'espasa, però han 
passat abans pel foc. (Aplaudiments). 

Jo us diré: a Catalunya hi ha una 
impaciència produida per la fleblesa, 
els desenganys o l'egoisme. Jo he de 
dir als patriotes impacients: si la nostra 
paciència s'acaba, La nostra organitza
ció totjust comença. 

I ara, tot veient com Catalunya és 
terra de pins, deixeu-me que en recordi 
tres. 

L'un, el de Fomentor, que cantà el 
poeta, el pi profús i altiu, d'una cabe
llera que el vent no esbulla, jo diria 
que és el simbol de la nostra mar. 

L'altre, el de la plaça del Pi, de Bar. 
celona, el tendre pi que jo he ajudat a 
plantar, és el símbol de la nostra ciuta-
dania. Hi ha encara un altre pi, que no 
he vist. El pi de les tres branques, greu 
com l'espectre de la nostra pàtria. La 
seva soca i les seves arrels diu que són 
ben mortes, però a la vora, esponerós. 
un pi jove s'hi dressa, com un nodrissó 
de titans. Jo l'amoixaria suaument i li 
diria: Pi, pinet! Ets el pi d'Acció CATA. 
LAfiA, ets el pi de la tàctica i de les aspi. 
racions noves del nacionalisme català 
(Ona gran ovació acollí aquestes belles 
paraules). 

EN RAMON VINYES 

El poeta patriota que col·labora 
principalment a l'organització de 
l'Aplec pronuncià unes breus paraules 
i resumí els discursos. Entonà un 
cant líric a la pàtria. Condemnà els 
mals catalans, que "duen, a despit seu: 

Catalunya pel món", Evocà les terres 
d'Espanya on Cervantes hi situava 
"el cavaller de la trista figura, i tan 
desproveïda avui d'un sentit cavalle-
resc". 

Digué que la campanya nacionalistn 
sempre ha anat encaminada a la puresa 
i suggerí la imatge del pi que ha sentíi 
xiular les bales. 

El discurs d'En Vinyes, molt vehe
ment, va ésser aplaudit en alguns parà-
grafs i, d'una manera sorollosa, en aca
bar. 

Les paraules del poeta, clogueren 
l'acte. El doctor Soler donà un "Visca 
la llibertat de Catalunya", que fou 
unànimement respost, i el poble de 
Berga i les representacions comarcals 
desfilaren en mig de gran entusiasme i 
d'aclamacions a la pàtria i a la sevr 
llibertat, 



ACCIÓ CATALANA 

NOTICIA I! I 

En Rovira i Virgili'parla eàl·lidamenf 
als estudiant» patrióte» 

Divendres, ~ ele! correm, a les deu de 
ta nu. .-i l'Ateneu empordanès, N'Antoni 
Rovira i Virgili, donà una conferència s». 
bre "La imposició de la llengua <n l'ense
nyament". 

L'adc era organitzat pet l'Associació 
catalana d'estudianta. La sala era plena 

pélblic En. 
i re altres adhesions i representación) hi 
havia les de Nostra parla, Associació pro. 
lectora de l'ensenyança catalana. Associa. 
ció Barcelonina de mics.tres oficials, Asso
ciació d'estudiants de la Uuua.r-iiat nova, 
Esquerra catalana d'estudiants i ACCIÓ CA. 
rAtAMA, 

A la presidència, al costat de Porador, 
hi havia ,-ls senyors Barbes i Abada!, e! 
senyor Saltor, president die l'A. C. d'K. 
i altres individus d t la Junta. 

En Rovira començà aixi la leva confe. 

" Estudiants de Catalunya! Vinc content 
avui a parlar.vos . Só a mig aire de la 
vida, pero m a mena df instint m'acosta 
als jove" empesos pel nou esperit i m'allu
nya d'aquelles generación, larades per l'oh. 
jeeetó Ae l'esclavatge. 

M O B I L I T Z E M - N O S 

La nava promoció surt ja armad.L per 
.i la lluita. Fins ara haviem hagut d'es. 
mercar efa nostres esforços .1 combatre la 
nostra pròpia inclinació a la vella ideologia, 
Ha calgUI passar pel provincial ï-me, pel re. 
ííkwialisme ; avui havem deixat enrera 
aquestes fites 1 arribem a proclamar el nos
tre ideal d'independència incondicionada. 

Som en hores de .emhra. l'.Uii'iants de Ca. 
talunyal Sapigueu que per manament de La 
l'àtria està decretada La mobilització es
piritual que precedirà altres ui ,• 

L's deman des d'ara inie sigueu obedients 
a la crida. 

i.a marea de fesclau que '.11- assenyala 
a tots, arriba al seu puní màxim quan 
s'aplica -, l'ensenyament, Els estudiants ,en. 
ien a l'ànima l a marca del foc. A la porta 
ile la Universitat hi ha un rètol iiivi.i ' , • 

que d w : El '.¡tala que ad entra ha de dei
xar l'esperit a la porta.—Davant de cada 
aula hi ha nu altre rètii·l que diu: LI ca
talà que a d enlra ha de deixar a la porta 
la seva llengua nacional, (Aplmdtmcnts) 

i \ VERGONYA DE L'ESCLAU 

En altres classes, en allres estaments de 
Catalunya hi ha una relativa ins«n«ibi.ilat. 

Són molts els catalans [•Inroínniiití'·l·i per 
• i,,ia. l ' i ro aipirll qui té un cilici 

e'-piruiial. sent ciolenlamont el p í tr ioté-
me, pateix de viu en viu la in*» 1 • 
xò, abans de parlar-vos de res, us de'US-
naria li sentiu la vergonya de la llengua 
imposada, Si és així, tul està salvat. E! 
pitjor BO és tVr de criat, sino tenir.ne 
l'ànima. 

En l'estat actual de Catalunya, quantes 
de regades havem d'usar per força un idio
ma que no és el nostre! El mal català és 
aquell qui en usar-lo no sent dolor i vergo
nya. Hi ha una mintiera de parlar espanyol 
• I ne us 'íi pni redimir. K~ pusar.hi un pica
rol, que el sieiitin els pri de-si .¡'s. Ucshorcs 
no us farà mal ni els [libres de text, ni els 
"apuntes", ni la lliçó dita en espanyol. 

Sapigueu, estudiants de Catalunya, que 
avui sou vosaltres els unies. ami. efa n-i-
llecs i els bascos, í »e a Europa no sou 
ensenyats en la pròpia llengua. 

Espanya és una excepció neutra i trista. 
Cal que sentiu la vergonya d'aquest fel 
i aviat serà possible lla Universitat nacional 

LA U N I V E R S I T A T I 

ELS N A C I O N A I . I S T L S 

l.'aspeci, de la llengua en l'ensenyament 
ha tingui sembré una importància decisiva 
en ,1s moviments nacionalistes d'Europa i 

il ,' li.1 estai el me", intens logar 
de nacionalisme, 

Generalment abans que los conquerida la 

ihl·i I tftl • I" 11T: publi iia\ 1.1 . -.1.-1 conque! ida 
i'l oiversitat, Abans que l'estat lliure d ' i r . 
lauda lli ha.aué a l)u!il:.;i, davant per davam 
del Coïlegi de la Tiinila; una Universitat 
nacional irlandesa, 

l i - finlandesos tingueren nua Universitat 
;v Helsingfort, els croatas a Agráin, els 

••i. Els ii;:l'.i!i:. 11 redents llui
taren amb l c armes i ;L1 pren de llur saiijr 
demanaven ona Universitat nacional .. 
Trieste. 

LES TB W ' S A C C H . X S 

,: Haurà d'esperar Catalunya la seva plena 
llibertat per tenir una Universitat lliure? 
Gro que si. Hi ha pobles que arriben, a 
certes transaccions amb els dominats, de. 
mostrant ai \ i un cert respecte a I lurs 
caractcristiuucs nacional., l 'crò el curs de 
la Història d'Espanya 1 !•. • i MI :n li • isti-
ques del poble espanyol [an creure que 

ens serà feta en tant no 
bíguem lliure'.. Mentre Flandes es prepara 
a l'adveniment d'una Universitat nacional 
a Gant a nosaltres cus és oprimit àdhuc el 
petit avantatge d'una autonomia uníversltà. 
ria. No sé fins a quin punt això ens haurà 
estat un hé o un mal. Qui sap si cl millor 
favor que poden fer-nos és tallar-nos cl 
camí die les transaccions. (ÁpUntdilttentí), 

Hi ha pobles als quals un esperil de con
còrdia ni. els barra el camí dC les victò
ries íut ures. Tots havem vist l'exemple 
d'Irlanda. Record que ara la quinze anc;, 
durant el m in i s t r i de Cromwell, era oferta 
a Irlanda una modesta autonomia adminis
trativa i els nacionalistes moderats de Red. 

mon no sols refusaven cl projecte, sinó que 
es llegaven a discutir-lo. Els anys passaren i 
cl mateix partit veia com al Parlament 
anglès era votat un projecte més ample. 
Però aleshores un partit més fort naixia 
als carrers d'Irlanda i feia que en plena 
p ie r ra europea fos votada una llet més 
generosa. El poble la refusà. Havia arribat 
el moment de fmdependenda. Per tota a-
qnesta pila de refusos s'ha arrihat a l'ac
tual estat lliure d'Irlanda. 

Què hauria passat en un poble massa 
amic de les transaccions? Si haiMie. neeep. 
tat el primer projecte, no hauria estat 
proposat l'home-rulc i no hauria vingui al 
cap i a la fi la independència nacional? Per 
haber sabut esperar cinc anys Irlanda ha 
pegttt passar de l'autonomia administrativa 
a l'actual plena independència. 

N O T E N I M U N I V E R S I T A T 

Jo crec que el perill més gran pel nos
tre plet E6ra un Govern de Madrid que 

• • ' . - I n l i s . 

La lliçó de la L'nivi r.sitai s'escampa pen 
tots els àmbits de Catalunya. Avui par-
lanl en un sentit modem no podem dir 

que tinguem Universitat; tenim un edifici 
K'ran, íred i luiil 011 se donen, titols de .suti. 
eiéut ia. Tol- •,.,(>( n que I,, 1 :nivcrsital nu ( l 
un ' I-..IIIHTM , l Temple de Minerva. Al cos
tat dels professors dianes d'aquest nom hi 
ha la gran majoria de repetidors, bttrècra. 

res de la ciència, atent-, nonié- a! [in.vim.-ii1 
de l'esealaíó. {Aplaudiments}. 

El problema universitari no és tan suís 
un problema nacional. •- i 1 -. -. in r!.-: .• 
lluita no l'esdevé entre una U11iv1-tsil.1i ca. 
talana i una altra d'espanyola, 11 .n, 
problema is el de tenir nua 1 
•\vui 110 11 lli ha. Els curso, són any s que 
perdeu end bodes, L'única cosa que queda 
del vostre pa- per k* aules tou aquelles 

anècdotes. Hors d'iroima que us vengen de 

l'opressiG que sofriu. 

SOLIDAUI'I A I 

En aquestes condicions ¿ quin lligam poden 
unir el. csludi.ms catalans amb els espa
nyols; Ara matéis s'ba volgut suscitar nua 
protesta de solidaritat No en teu cas. Cim.-

http://in.vim.-ii1
http://U11iv1-tsil.1i
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corrin i xiulin i cridin eh estudiants de Sa . 

ragnssa i de Valladolid pel cas Millaii As-

iray. Nosaltres tenim problemes mes pro-

fumis. No hi ha cap agtravi que pugui com-

parar.se al de la imposició d.' la llengua. 

Estil per ttamotit del "Terc io" . Altres "ter

cios" patim contra ela guals havem d'aaar. 

Penseu que ara o nués tard. un moviment 

nacionalista alçarà Catalunya, Què pastaria 

aleahores? A Madrid s'unirien tots els es-

tudiants contra nosaltres. Els que ara es 

barallen entre ella larian un sol feix d'ene. 

mii's. Fa ona permetran doncs que ena ris 

mirem des -l'üra d'aquesta manera. {Gran 

ELS F A N T A S M E S 

Estudiants de Catalunya! A poc n poc 

anem apa/tant del carai els íantasmes que 

ena hi fan nosa. Jo he coHaboral amb la 

mera obra, amb el mou esforç a matar-ne 

dos : d del federalisme i el de l'iberisme. 

L'n cop lliure d'aqucst> [antasmes dirigim-

nos tots contra el doble enemic: l'Estat que 

ens oprimeix, e) català traïdor, més contra 

.riu, •• .in contra el primer. 

Perxò, referinLnos a coses de la Uni

versitat, jo no m'exall contra un Martines 

Vargas que de íema amb bona te un Ideal 

espanyol, El meu odi va contra aquells qui 

;. i : catatan • • \> ••• ws ajuden els 

nostres enemics. Contra ells havem de 

llançar la nostra venjança. 

L 'ENEMIC E S E L T R A I D O R 

tíenamic més gros es el de dins. Vos-

altres mateixos coneixen companys i pro

fessors sense ideal. ¿Quin respecte us me

reixen? ¿Quina consideració havem de tenir 

amb hometw sense ànima que no són capa. 

ços d'un sacrifici per Catalunya ni tampoc 

d'un amor per Espanya? 

Jo he conegut amb oerts intimital un 

d d i actuals capitostos dols enemics de Ca

talunya. Un home que porta un titol de. no

blesa heredat del seu para Sí que aquest 

home no sent res per Espanya. Jo que res . 

i„vi el cas Martines Vargas no sí respec

tar el cas Rius i Rius. L'home que per am

bició o per despit agafa les armes contra el 

seu poble mcrei.s un odi profund. 

Estudianta de Catalunya! S'aeosta l'ho. 

i:, de l'ofensiva general combinada. Ela es

tudiants In han de prendre pa r t No Iemen 

. : , I . . I . . I I . rn i -I.IIÍIIK-U els sa

crificis; haveu d'alçar la vostra bandera 

lluitant a l 'avantguarda per la victòria de 

Catalunya. {aplaudiments eiilussiastes). 

LA F E I N A I N T E R N A 

EflJ cal realitzar cucara una gran feina 

interna, en un doble sentit: Treballar Ca

talunya endins, però treballar també ànima 

endins dels catalans, BJ nostre nadonalis . 

" B A R C E L O N A , a5 D E S E M B R E 1923 

ta ha aconseguit unia gran intensitat, però 

no una extensió suficient. Jo us dic que si 

vingués la llibertat de Catalunya podria ha . 

ver-hi un gros perill. Perquè un poble si

gui lliure cal que sigui fort, per Gal con» 

la llibertat pol trencar-se en mans d'un 

poble feble. Un escriptor anglès, l'.urke. 

d'igtté que un poble ha d'ésser indepen-

rl,.iii ¿e [«i abans d'easer-ho políticament 

Aquesta independència efectiva ha i l ï -sr i 

:i. , in-.'i'iiiila principalment amli el vostre 

. ros. La llibertat de Catalunya 

niàvem de coaquistar amb vi cervell i el 

braç, i vosaltres teniu muscles i intcHi-

;-i ocia alhora. 

Quin oprobi, el de la llengua imposada! 

Digué Valentí Almirall que aquesta imp"-

sicíó era la marca de l'csclau. Tàcit molts 

de sigles ;d>;ins havia dil que la llengua 

,l,!s conquistadors a la boca dels vençuts 

era un senyal d'esclavatge. 

Tots aquells qui us parlaran <!• I CM ICtel 

anli.europeu i liinil.it ile fideal català, van 

lamentablement errats. Són ells els limi

tats. L'universalisme madrileny que diu 

que el món camina cap a la unitat, no co

ncia 'I inèni. A fEuropa d'avui en d'ia h' 

hi triple nombre de llengües oficials, que 

l.i d'arï fa nu segle, j a només quedeu per 

reconèixer els patois, i nosaltres mu podem 

admetre que la nostra llengua gloriosa, 

instrument de cultura, signi (¡n ;uda com 

ttn patois indigne, 

ELS O B R E R S 1 LA NACIÓ 

L'enorme endarreriment espiritual d'Es

panya, es veu reflectit també a Catalunya. 

Ho podem) observar amb -.1 tnovinient 

obrer. Es comprèn que els obrers comba, 

tin la Pàtria que encarno el militarisme i 

la guerra, però quan Ics pàtries són coses 

vives i bategants, aquesta hostilitat és in

justificada. Podria citar-vos frases de Jau-

rés i d'altres caps socialistes que procla-

mi.n un respecte al principi de les naciona

litats, Els elements que trepitgen a Gani la 

bandera belga, són elements socialistes i qu> 

al Parlament de Brussel·les ha defensat amb 

mes braé l'eataWimefil d'una Universitat 

flamenca a Gant, amb un radicalisme e s . 

i,-,!,,,,]:,:..,,,./!1,:, estad lliiy.,m.aus; socia

lista ivin-misia. ¿Comprendríem 'aci un 

sociali imt d'aquesta mena? 

Nosaltres eswalSBM l'adhesió dels obrers 

al nostre ideal. Aquesta adhesió no ve i 

, . , . ,...,,,,,, ,|i„ trigarà molt Això no és 

universalisme: és esnanycanmi 

ment. Jo m'explicaria que contra les nua-

trs barres algú alcés la bandera vermella, 

però posar una uactó contra una altra. 

no és pas obrerisme. Els obrers que a casa 

noslre useu una llengua estranya són còm 

pljoeg ,1,1 magistrat, del polfc», del bisbe 

que ens persegueix. Són agents de l'assim,.. 

a•,. (.•Iphiiidiïnenls). 
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L 'AMBICIO I LA FORÇA 

La nostra feina, estudiants, és fer de 

cada català un nacionalista. A hores d'ara 

havem aconseguit arribar a la màxima afir, 

inació dels nostres principis. Tenim l'am

bició més alta, però cal que evitem el pos

sible desequilibri entre la nostra ambició 

i la nostra força. Encara som febles. 

\ .li 111 la .sobirania de la nostra pàtria, 

però no tenim els mitjans per a aconseguir. 

la. Peoseu que si abans d'ara, sense pfa 

paració, acudíssim a mitjans de violència, 

el nostre fracàs fóra terrible. Penseu qni 

na seria l'actitud de gran part dels caflsati 

si vingués una repressió forta. Meditem 

sobre la pròpia força, calculem si la soca 

nacional és prou robusta per a resistir una 

ventada de ponent. 

Catalunya no podrà lluitar contra l'Es

panya actual. Perquè ens acompanyés l'èxit 

caldrien dues coses: Que Catalunya arri

bés al màxim de la seva força i que tro-

Itt'ssim un moment de feblesa d'Espanya. 

aquest moment no ens faltarà, puix que 

si passa aviat en vindrà un altre. El pro-

Iib nia vital és enfortir-nos nosaltres, car 

essent forts ^ íanyarcm. (.Ipluudiítirnls). 

En tots cl moviments nacionalistes, l'ele

ments escolar ha tingui una pari prepon/ 

ib ram en la tasca de rcuacionalitiació que 

nosaltres havem descuidat: l'ensenyament 

privat en llengua pròpia. Campareu aquest 

.na' SOM el treball intens i|u,- ni 

aquest sentit realitzaren Polònia i Lituà-

nia. Tots els polonesos aprenien d'amagat 

llur llengua. Que havem ftt els catalans? 

Podriem tenir a hores d'ara un ample sis. 

tema d'ensenyament primari i secundari. 

Però in. havem fc-t res. Ens crèiem que tol 

vindria pel camí polític, que la llibertat ens 

vindria votant de bon mati i que qualsevol 

dia la "Gaceta" ens sorprendria amb la 

concessió <]<• l'autonomia a Catalunya. 

{Grans dphuditnenis.) 

LA L L I B E R T A T I E L SACRIFICI 

Havom volgut una autonomia a bon preu 

qne eir. instés poc esforç i encara ens don-

gués diners. Jo us dic que si aquesta auto

nomia ens vingués no ens faria profit, per

què la llibertat no fa profit quan s'ha ob

tingut sense dolor ni sacrificis. (Mn!l b/\) 

Cal que patim per Catahmya. Un patrio

ta polonès, Mikiiewil?, deia que havia après 

el seu patriotisme a l'escola diel dolor. Res 

tan jusi <• >m aquestes paraules. No havem 

de fer sacrificis estèrils, és W 1 

lampoc no havem de defugir els que se

ran necessaris. 

Potser la lliçó d'aquests últims vint anys 

cus haurà estat profitosa. Haurem vist que 

la llibertat no vindrà mai en l'exprès de 

Madrid. f;.s possible i|ur un polilie eatalà 

conquisti a Madriil un nom, 10 que ja és 

http://parar.se
http://liinil.it


no 

més difícil és que hi conquisti la llibertat 

ile Catalunya. 

La nostra forca ha d'ésser una força ca

talana, interna, i aleshores tindrem segura 

la victòria. 

UN F U T U R V I C T O R I Ó S 

Crec que ara més que mai el futur de 

Catalunya és clar i segur, l levem vençut 

una pila de fantasmes que ens entelaven 

els ullí. A ta ja sabem tou que l'iberisme 

és un mot buit; havem deixat els camins 

errata i davant nostre un de penós i llarg 

se n 'obre; havem de tenir el i 

MKWr-lo-

S'ha perdut molt de temps; ha plogut 

molt d'ença que un prohom assegurava que 

l'autonomia e n qii••>'••••••' d'una setmana i 

• àgates e» ta per a celebrar 

l'esdeveniment, l l a plogut mult i les hen-

:• ÜI'U haver mullat 

Nií en- avergonyim del temps que havem 

perdut. Tinguem cura de no perdre'n mes 

S'acosta l'hora de la batalla i del triomf. 

Tinc només el dubte de n la victòria Pacon. 

seguirà l'actual generació madura, amb la 

vostra presència a l'avantguarda. o si 

l'aconseguireu vosaltres amb el reforç de 

les joventuts que vindran. En tot cas vos

altres lluitareu. 

Per a quan arribi aquest moment, com 

deia el rei Marti a Perpinyà, alceu ben al

tes Ics vostres banderes. 

(£n acabar la seva magnífica conferèn

cia En Rovira fou aclamat !"••! públic a p''n 

irtt, amb una llarga ovació.') 

IlSiFOKMAClÒ 

L'acte de tíranoUers 
Divendres, 8 del corrent, a les onze del 

mati. davant una bella gentada tingué lloc 

a Granollers un acte «l'afirmació naciona

lista. Presidi d Sr. Enric Mm-i/arü, de 

Granollers. Es llegiren les .adhesions del 

Fiaix F,-neeles. Joventut nacionalista de 

de Vendrell, Joventut catalanista de Sa

badell, I car li de Poble Nou, Casal nacio

nalista martinicnc, Joventut nacionalista ell 

•Vi'l.t dels ••llnin.iiifi-rs, Acció calalann, 

la Tralla. Vlist.d calvió. etc. ["'arla

ren els senyi'i- I fcrponl que dfcué que 

el jovent vmdrà amb nosaltres però que 

a Granollers encara BO s'esdeve ai.\i. De. 

mana que aquell acte servis ¡KT a PWCla. 

m3r SMS .n mig de l'ciivilimc.nl general 

lii ha « c a r a gent amb dignitat. El doc. 

toc Mootanyà que digui que calia que 

quan s'enccngues el íuc una altra vegada. 

Catalunya ettel a punt. Kl Senyor Du. 

ron i Albesa que en nom de la F . D. N. 

talada d p. ,hk tir Granollers i botat tel 

organitïacioii nacionalistes i va demanar-

A.CCIÒ CATALANA 

que ens preparéssim per l'esforç per tal com 

Espanya mai no na retoli cap problema de 

llibertat col·lectiva i que si volem la nos

tra ens l'havem de prendre, Kl lenyoi 

Pon i Sabata qui pet l'Esquerra catalana 

d'estudiants, digué que les joventuts cata

lanes són l'esperança de ta Pàtria perquè 

estimen hi justicia, Is veritat i la sine*'. 

•...i .'• ii '.i i l'mili de la L.'nió 

catalanista que afirmà que els catalana qW 

llur dinastia quan .i < asp cu ra-

bassava cl ceptre ;. Jaume d'Urgell, no 

poden admetre per ;i ia seva Patria lliure 

limó ana forma republicana. El t> nyor 

liem i Dalmau, de l'Esquerra catalana 

el qual reclamà el in.ni úui. D 

Part í després en nom d ' A , . i ó CATALANA, 

el nostre company senyor Rovira i ' ' ' • 

iiili. cl qual .'..•MH-.V--1 cu aquests térmens : 

"Catalans de Granollers començà dient, 

l •. •• • que 11 vostra eiul • 

íiderada avui pet culpa ffatgpnrts mals ca. 

talant, com la Meca de l'amiealalanisme. 

¡•..MÍ pena que aquesta qutJtncaao no és 

exacte. ¡ que sota iei asarieneàes, a la 

rastra ciutat batega viva i forta l'ànima 

i «mor ta l de Catalunya. N o pot ésser que 

els que a la giierra dels Segadors lluitareu 

units amb llareclmia hagin deixat de ban

da llur ideal. 

•"ii'.iprèn a Catalunya l'cx-acncia 

d'una U, M. N, Monàrquics de l a Monar

quia dels altres. Nacionals d t la Nació 

d'-li altres, senten. l'".ls potriofc 

li'i podem ésser monarquies, perquè avui 

no tenim una Dinastia. Comprenc que a 

liijV'-Kslàvia. "N hi ha ciuar.i una dmSLS-

tia nacional, sigui un país monàrquic. Pe rò 

ii.isalircs m.més podem ésser repobli. 

no pot tenir nua significa

ció amieatalana. Ell hòmens que avui us 

doneu una mala anomenada d 

endurà. Tots el- lud . lian fecafaal ¡n niani-

K, E h ni'iii-. d- tOtt ' 1 - diputats es per-

foeaa i encara lii llaurà cu cl-, 

llavis cl nom de Catalunya, 

f;- d.jl'ii'ó. c| fet .li L'existència del 

mals ealabus, lYr anar Contra la l.lic.a mi 

ral paj .'.ser traidor a làtalimya. T.'enc. 

mic més odiós és cl de diu-

Record el saRral exemple d'm. patriota 

irlandès. Domwrowsky, que lluitant per la 

llibertat de la seva terra, va rebre tres 

ferides, una de cada un dets Kstat5 domi. 

I so 

nadors de Polònia. En el seu sepulcre hi 

t'oren colgades les bales enemigues. Potser 

efa patriotes catalana, en lloc del ierre es

tranger, ens trobarem amb els caps deis 

altres catatas». 

Ara es parla a Madrid de teaj snbili. 

tats. ¡Què se'ns eu dóna de les baralles 

d'l-, espanyola? MIram-loa com es bara

llen, qtic prou s'uniran tGtS BOBtl 

com altres rrfmdes ha succeït 

Ès admirable morir per la Pàtria, pern 

també és (•ran viure per la Pàtria. Un 

home pol fer la Vaga OC la fam, pern 

no pol fer.i., i,it un poble, Passen les 

generacions ¡ ' atalunya riu i viurà n m-

pre. 

Al mig d'Europa veiem com passeu els 

I• • .1.1--. i ni'.nam cane,oiis ú\ llibertat í Cala. 

• • . i •-...i, les '•••mim .-i aor 

sc'ii'S en hi va. Nosaltres som una excep. 

.• i- l'ünie pala que no ha reco-

11' • i - M i el Ei i di It pobles \ ¡us, S 

d. di-cutir les gradacions de la nmstra sobi. 

rania, sinó del (el mateix dĉ  la nostra lli

bertat. 

Pein vmdrà l'hora de la justicia i cal 

que vigilin els traïdors. K\ qui a ra estarà 

contra Catalunya no W cabrà iel dia que 

la nostra pàtria ser.l mestressa de li leva 

vida. 

Cmiibaicm l'espanyolisme d'alguna cata

lans, Kl caslillaiiismc està bé cu els ra-

tellan», perquè és llur lentimem de Pàtria. 

Aci havem d'ésser catalanistes ui inics. 

\"" CM- espanti que •{•- nostres mítings 

s'Ua|:in de fer en un camp de futbol, 

Aixo és un símbol. L'ideal de Catalunya 

també triomfarà al camp, sota el sol, a 

l'aire lliure". 

Darrerament parlà l'.n i'ranccsc Macià 

el qual renovà la seva fe en l'Estal català 

i digui que el nostre Parlament resoldria 

tots ¡ ' II problemes que afecten a un 

Estat, I ¡avant del món podríem dir el que 

pensem de cada cas, I no se'ns coníondrja 

amb aquest Estat en runes, ple d'analfa

bets i dentes. Amb aquest F,stat que no sap 

suprimir-mus crims sinó fer-me de nous 

prescindint dels Codis i de la Justícia. 

EL M Ill·lltO VINHIÜT 
Mirlir.V el 10 gener 1023 

Quart Aplec fc © t/t« real 
d'Acció catalana a Tarraf/OHa 

CAP D'AST Dl! 1 8 2 * 

Parlaran: Bofill i Mates. Rovira i Virgili. Mani Esteve. 
L·luis Massot i Ventura Qóssol. 
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