
Ar\Y I 20 juliol 1922 N.O I 

ACCIÓ CATALANA 
l' U B I. I e A e I o StJTJIANAI. 

Redacció i AtlminlstrllcJ.i: Trafalg1lr, 14, •• rul. 

ACClú CATAI.ANA ve H establir un contacte constunt all1b cio;¡ seus 
adherits i amb tots els catalans conscients de llur nncionnlihtt. Les con
clusions prochunadcs n la Conferència nacional caln!una, són ensems el 
sell ideari patriòtic i Ics normes de la seva actuació. 

Deixondir la consciència endormiscada de molts c:ttalans j predical' 
un dia i un altre í tothora, amb la vcu poderosa de l'exemple, una vida 
intensument catalana; ~ 01)OSar-sc n qualsevol mascarudn que intenti dis
frcçar.nos, ni que sigui prometent avcntatgcs materials per Catalunya; 
dir-sc i é!oscr rndicülmcnt nacionalista, sense ésser ni dir-se mui regiona. 
lislll; convèncer tots els catalans que de pntria 1\0 en tenim més que 
una, i trebollar per tlll que ella lliurement determini com ha de constituir
sc: aquesta tasca-llarga, perillosa i gloriosa-és la que Acctó Cn,\! .\ :S,\ 

s'hu imposat, i a la qual invita tots els catalans que sentin com un afront 
la situllció actual de Catalunya. 

Som en estat de gucrra. Treballem, dOIlCS, per tlll que l'hom de lo 
gran batolla urribi demà mateix, i avui, de la trinxera estnnt, enfortim-nos 
i desgastem l'enemic. 

Cutlllunya 110 té exèrcit, ni esquadra, ni tdbunuls, ni minislI·cs, ni 
colònies, ni protectoruts, ni desprestigi internacional. Cutalunya té uml 
llengua , una literatura, Ull dret, una història, un treball, unti riquesa, un 
espcrit demoer¡itie i, per damunt de tot, una voluntat nacional que va fent 
ci seu enmí. Fressa,· uquest comí és la tasca d'ACCIÓ C\TAI.AN,\. 

Els catalans són els únics compatriotes nostres. Els nacionalistes, de 
(¡ualsevol partit polític, són dcmés ci nostres amics, voldríem quc fossin 
els nostrcs adhercnts; els catalans encara no nacionalistes són la rnó més 
gran de 111 nostra exi"tència. La tosca més profitosa que cal fer és la de 
lH1cionalitznr el nostre poble, de donar·li a cada ealnln ci sentiment de 
dignitat nacional, amb el fi que sàpiga mantenir-la semprc, 011 calgui i com 
convingui, amb ci matcb. braó que mantindria la seva pcrsonul. !-lavem 
despesa tanla de paciència que ja és hora que se'ns acabi. 

Passi el que passi, ACCIó CATALANA seguirà sempre la viu que s'ha 
marcat, fins nrribnr a Iu victòria. La seguirà més dcpressa o més poc 11 

poc, segons Ics forces que tingui a cada moment; mcditarà tots els seus 
passos, però un cop donuts no es farà mai enrera. Cal d01lllr 11 1'¡lctuneió 
Ilueionulista una seriositat, una austeritat absolutes. Aa:;lÓ C\TAI.Al\'\ mai 
110 furà promeses que no compleixi, ni mai que amcnaei no romandrà amb 
els braços creuats ni 11mb ci puny enlairc. 

Ningú no sent amb entusiasme més sincer que nosaltres Ics idees 
d'nmplc confrnternitul universal. Per uixò llUlteix, ell la bclIn dnnsa dels 
pobles, volem que la nostra pàtria hi entri com a gentil balllldora, no pas 
que de lluny estant l'esguardi, a travers de finestres rcixades, tot feine
jant II l'obrador o u la fàbrica. 

Els intcressos pacten i transigeixen; ACCIó CAT\I.AN,\, que només 
defensa ideals, ni pac la ni transigeix. La política de conciliació, d'efusió. 
d'insineeritat, no és pas la seva. Tampoc no ho és aquella altm, aparenl
ment extremista, del Iol o res, la qual sempre es queda en el '·e.f. ACCió 
CATALA:\,\ 110 està per dilemes: la seva política és la del Iol. 

l " A cci6 C"ftt/(II/"" 

I 
orglll' .\·etmanal de l'l/lliti do pll/rifl
tl'S constituïda lImb IIQ1H!St llOtl/, sa
luda en lIquest primer mímero, els 
coUeglles calalans que IIlIitOt', ,,~r 
la llihertal i la .HI/I/t de la Patrit/. 
L'itlt,{U'i proclatl/al II 1(, Conforb,. 
eia 1wciQ1wl call/Ili na serà el tlfJS
trI' i Iols els aspecles ,Ie Ili vid(/ 
llacio,ull sertm cot/sider(/ts des d'a· 
Qllest pel·iòdic, setons les ,lOrmes 
estahlertes ell les cM,clus;olls 
aprovades en aqllellll A $Semblea, 

Aa::ló C:\TAI.AN\, setmanari, es 
,·epartirà gratlli'fametll als inscrits 
fi III llostra organització ;, aquest 
primer número, als qfllJ fore" ins
crits (I lo Conferència lracionlll 
catalll"a perquè, de IlO "aver-ho fet 
l'tICOrO, recordi" de ¡r(mll'lro I/flr 
sol.ficilud t!';',grés. 

Lo r(·dllcció (l'Act!b C ,\T,\I.A:\A 
t'.~t¡' e,¡carregada els senyors J. V. 
Fo;.\· (redactor el' cap), !I. Rovira 
i Virgili, Corles Soldl'l,i/lI, V ("llu
ni Gassol i JO(iII Draper, comple
Itll//.so l,I co"fit/gltt amb Ili coNa
hf/raeió qltl' es considerarà es
cole"t. 

R espOlwt¡f ACCió CATAl \~.\ (11 
criteri d'fiti (lgru/llIme"t de cata
Itms que té IOlS Eslflfuts que el re· 
I!l'Ü'(''' i que ell fixen l'orientació, 
l'Is treballs qlte s'hi p"hlictlrtlll sor
lir(U/, lIormalmet¡t, set/sc siglla/II
,·a. 

• 
11 CCIÓ CA TA Lli N ,I 

IIiI obert la /Iisla d';II.fcripc;ó per a 
l'int,·és de socis. Tols l,h· Patriotes 
de Catalllnya qlle vIIlgui" cotlabo. 
rllr a Ili t/ostra obr(l, va.ftll i pro
funda, tene'¡ el deflre d'itll!rnstlr. 
hi. L(I quota mellslwl, poslIda li 

l'abasl de lotholll, és d'una pessetn. 
amb 1In (Jo natiu volfHilar; CO m 11 
com/Jleme1ll, 

A In oficines d'AcClú CATAI.AN,\ 
(Traflllgar, 14, /Jarco1tJIIll ), s'es/o. 
mm propostes (/1' soci; s'it/forma. 
,.fi als call1lalls interessll/s ell lo 
propol!ació de l'ideari prOcltlllWI a 
III Conferèncill t/l/cional CilIt/IaI/a, 
de IQles les dades que calgu;'1 per
Què la tascll em preSti escamp; pI'1 
tJ(Mtre territo,.i tlaci011l11 amb /a 
"llIt'litllt! que li escoli i faciliti l'es. 
lahUmenl de les ddl'il/ciotls fora. 
tIes prefJisles en els ES/1I111Is. 

2a CTS. 
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La llEXAIXENÇA. 
CA'l'ALiI Nil 

El ~('lIlimellf luu,i(lIu,t 

l'u, (" Iwstl'e JUllllc 

Fa prop d'un segle que la renaixença 
nacional de Catalunya començà. La 
cronologia de tots els moviments naeio
nnlistes d'Europa coincideix. t si pas
sem revisla al camr fet pel catalanis
me des d'aleshores i el comparem al 
camr dels moviments anàlegs, trobarem 
en aquell un endarreriment notori. El 
procés de la nacionalització de Cata
lunya ha avançat amb marcada lenti
tud. 

On més es remarca aquesta lenti· 
lud nociva és en la densitat del senti· 
meni nacional del poble. Si aques
tes valors espirituals poguessin mesu
rar-se. hom podria dibuixar uns grà
fics instructius. Enlre els pobles 
que han ressuscitat nacionalment 
en l'època contemporània, Cata
lunya ocupa un de ls últims llocs 
pel que fa al grau d'intensi
tat i al grau d'extensió del sentiment 
de pàtria. 

Ca l que no ens enganyem en aquest 
punt. Cal renunciar ni fàcil optimisme 
dels editorials periodlstics, dels dis
cursos de mítings, dels brindis de ban
quet. Molt s'ha guanyat en els decennis 
de rebrotada catalanesca. Ja fan goig 
de vcure alguns dels aspectes de la 
Catalunya reconstruïda. Però el con
junt del nou edifici nacional que al
cem és encara massa incomplet i frè
vol per a poder-nos mostrar satisfets. 

Tant com la lloança de les coses 
realitzades - la llista de les quals, 
repetida i reeditada a cada moment, 
ens sembla més llarga i plena del que 
és en realilat --, convé el record per
!'istent de les coses, essencials i ur
gents algunes, que no han estat realit
zades encara. No ens havem d'aconten
lar -oh la lletja modèstia plebea!
amb la frngmentària edificació d'avui, 
ni amb les limitades perspectives que 
ara albirem. La modèstia catalana és 
un estigma dels temps d'abjecta des
nacionalització. La més noble feina de 
la joventut nostra és l'obrir els am
ples finestrnls de l'ambició. 

Al fons del procés de la renaixen
ça catalana hi ha una tara greu, que 
explica la lentitud del seu avenç, Ha 
estat massa oblidada o massa preteri
da l'obra bàsica de la catalanització 
espiritual dels catalans físics. En els 
primers perfodes de la renaixença es 
creia que n'hi havia prou amb una 
lectura de versos en els Jocs f1orals. 
En els perfodes posteriors s'ha cre
gut ma~<:a en l'eficàcia de la poll
rica d'eleccions. i s'ha donat massa 
importància a les estadfstiques dels 

ACCiÓ CATALANA 

escrutinis. La major glòria d'En Prat 
de la Riba i dels seus col-l aboradors 
~s l'haver iniciat des de Ics corpora
cions oficials la reina metòdica de la 
reconstrucció espiritual catalana. 
L'actuació polftica no ha respost, en 
general, a les necessitats de la nos
tra causa. 

La llibertat nacional de Catalunya 
no és verament possible mentre no es 
compleixi la condició primària de donar 
al nostre poble una suficient saturació 
del sentiment patriòtic, Una Catalunya 
lliure ha d'ésser l'obra de la voluntat 
i la convicció de la gran majoria dels 
catalans. Sense això, tots els procedi
ments- eis evolutius i els revoluciona
ris-hnn de fracassar igualment. La 
victòria d'una nació no surt, com en 
un joc de mans, de sota el barret de 
les combinacions polit iques, ni de dins 
la mànega d'un braç estès en heroic 
jurnment. Es hora de renunciar als re
cursos teatrals de la màgica popular. 

Ni una cnrtera de ministre sota el 
bmç, ni un fusell a la mà, poden te
nir la virtut miraculosa de portar-nos la 
llibertat. Perquè Catalunya sigui dels 
catalans, abans els catalans han d'és
ser de Catalunya. El secret de la vic
tòria no és a Madrid, ni a la munta
nya. Es dins nosaltres mateixos. Cata
lunya no és nostra perquè no és nostra 
la pròpia ànima. Contm aquest fet no 
hi podrien res ni els catalans ministres, 
ni els catalans guerrillers. L'a tasca im
mediata del nacionalisme català és la 
conquista espiritual de la pròpia gent. 

L1e~int els parlaments pronunciats 
en el mfting del 9 m'ha semblat des· 
cobrir en gairebé tots els oradors la 
pruïja d'esvair les culpes presen ts 
amb el record de les victòries passa
des. I no s'hi va l. 

Hom no podrà probablement fixar 
per a la renovació substancial dels par
tits, un terme periòdic com el que 
han arribat fi fixar els fis iòlegs per 
a la renovació de les nostres cè~lu l es. 
Però si el cOs humà canvia en set anys 
i ni un pèL dels que tenim ara és inte
grat pels mateixos elements que l'in
tegraven set anys endarrera, podrà 
parlar-se gaire del passat d'un partit 

casual agrupació d'homes a l'entorn 
d'idees i d'interessos per fer-ne ga
rantin del seu present o del seu esde
venidor? 

Em penso que no. 
I els mateixos directors de la Lliga, 

se~urament també pensen que no. 
Unn cosa era la Lliga del Dr. Robert, 

i un altra cosa la Lliga d'En Prat de la 
Riba, i una altra cosa la Lliga d'En 
Cambó. 

Els resultats obtinguts ahir per un 
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partit no són fermança dels resultats 
d'avui, de la mateixa manem que la 
continuïtat d'un mntelx nom i d'una 
mateixa escaparata no basten per es
tabilitzar el crèdit d'un negoci que 
canvia de gerència. 

• •• 
El passat que els partits poden in

vocar legftimament no abasta més en
llà de cinc anys. 

Envanir-se parlant de fetes acom
pUdes fa quinze anys, fa vint anys, no 
escau sinó als vells cessan ts, als ve· 
nerables jubilats, a tes classes pas
sive!). 

Aquest, al menys, és el meu parer. 

• • • 
Alguns oradors, en el mlting del 9, 

aHudiren els cnlalanistes exaltats, que 
senten dintre seu un pessimisme, una 
malAança que els fa parlar tothora 
de fracàs de l'acció, de la inuti litat de 
l'esforç, i que fa fer la crit ica dels 
homes i dels organismes i de les ins· 
titucions de Catalunya. 

Va per a nosaltres? Com que no ens 
agrada fer embuts, direm que sl. Tan
mateix caldrà que tothom reconegui 
que difícilment podfem ésser aHudits 
amb més d'infidelitat. 

Nosaltres no som pessimistes, ni 
derrotistes. No creure en un partit po
IItic en una determinada horn de la 
histèd¡;, no vol pas dir que un hom 
estigui d;;:s~sperat i que esp,uarJi amb 
r.o"'pljen~n la perspectivn del suicidi. 

Nosaltl es, com a catalans, no som 
pe!)simi~tes: creiem en Catalunya. No 
tenim fe en l'Espanya Gran? es cert. 
Però això, què té que veure omb l'es
sència del nostre problema nacional? 

Nosaltres no parlem mai del fracàs 
de l'acció. Còm en podem parlar si 
acabem d'aplegar-nos sota una divisa 
que diu ACCió CATALANA? 

Nosaltres no havem dit en ll oc que 
¡'esforç sigu i inúti l. AI con trari: la nos
tra fe, excloent gangues i conce'isions 
gracioses, no Aa sinó en l'esforç. 

Nosaltres np censurem cap institució 
verament catalana, 

Nosaltres no fem la critica dels ho
mes de Catalunya, sinó dels homes 
que no són prou de Catalunya. 

No resta, doncs, una sola de les ta
res que ens han atribuït amb la benig 
na intenció de desAgurar-nos. 

• •• 
Ha esdevingut un tòpic parlar de 

tasca entrebancadorn, de mania critica 
en referir-se als patriotes que no han 
aplaudit l'actuació de la Lliga regio
nalista de l'Assemblea de Parlamen
taris ençà. 

ts hom que algú es prengui el tre
ball d'explicar-nos què volen dir els 
aman ts d'aquest tòpic, quan s'csrorcen 
a marcar una mena de contraposició 
irreductible entre ¡'acció i la crftica, 
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entre la teorin i la pràctica, posant en 
l'actiu de In pri mera un tresor de beni
fels i en l'actiu de la segona un terri
ble zero. 

En lots els moviments humans, des 
que el món és món, 111 idea i l'acció 
han coUabornt adés coneixent-se, adés 
ignorant-se, adés com bnten t-se dins un 
sol temperament, adés partint de tem
peraments diversos. 

A qur se li ha acudi t d'añrmnr que 
en matèria ideològica la tasca critica 
és unn tasca negativa? Quin home de 
Ann intel·ligOncia ha pogut creure que 
els crítics no realitzen una obra eficaç 
i indispensable? 

Els Evangelis ens assabenten d'una 
actuació meravellosa, però aixCmateix 
són rublcrts de formidables invectives. 

Tota renovació, ha d'anar presidida o 
acompany.ada d'una crllica. El socia
lisme ha començat per blasmar la so
cieta t capitalista. El ca talanisme ma
teix ha començat per censura r el go
vern i l'admi nistració espanyoles. El 
prÒleg d'un canvi en la nostra política, 
ha d'ésser, inevi tablement, un pròleg 
malagradós. 

Tothom pot, naturalment, dir tots els 
penjamenl'S que vulgui dels crít ics de 
l'actuació lIiguista, però no perquè 
l'oflci llu r sigui dolent per essència, 
sinó per què sigui comprovat que 
l'exerceixen sense ll eialtat o sense a¡::u
desa. 

R [JUS 

,Itojl",bol/f 

La ¡ro¡or de la ¡ ineua 
quina enyorança que fa I 
Catalunya I Catalunya I 
bé tardel prou ¿'arribar I 
A la llum de la ginelta 
él mél roilt el roellar, 
lelll elpi ¡tuel . hi decant en, 
que fan ¡tanel de .eltar, 
la farina 61 molt mél blanca 
i fa mél olor de pa. 
Molin er, palla farina, 
q\le ja é. hora de paltar, 
el llevat ja e.tà al punt d'altre, 
que no el deixeui. paullr; 
ma .. " anyl ha que el forn ja crema, 
no el deixi. pIUI apag'ar, 
que quan e ll fornl .e refreden, 
cOllita tornà'l. a abrand ar. 
Mol ine r, palla farina, 
que ja él hora de putar, 
que ja ha paua! Corpu. Chrilti 
i e nca ra hem de combrejar. 
PlI.reu taula per quan torni 
que l'havem de celebrar. 
P er cope i pOleu-hi cabea, 
que tOtl po j ucm conaaltnr. 

BARCELONA, :10 JULIOL 19:12 

Flor iu vinyell aoriu vinyell 
que el vi no hi ha de mancar. 
Floreixin també lel venel 
ela raïma millor que hi ha, 
amb un :xic de unit al cabe. 
farà de mé. bon brind llr. 
La ¡tro ¡tor de la ltinc.11l 
quina enyorança q\IC fa I 
Catahmya l, Catalunya I, 
bé tardel prou d'arribar I 

REr' IS1'JI nE LA. 

I~REJ/"'A 

,'h'/U' l'U';N "'('14 

Joaquim Montaner, a "El Sol" de 
Madrid, (5 juliol). ens a l-ludeix molt 
directament. Nosaltres, bons i antics 
amics seus, som francament, obertll
ment separatistes, Adés a sota veu, 
darrerament en 'leu alta, ho havem 
proclamat, tècnicament s i hom '101. 

Joaquim Montaner demana entorn del 
nostre separatisme un diMeg. El dià
leg, naturalment, és albiran t la possi
bilitat d'\ma coincidència. 

Pressuposat el fet indiscutible de 
l'existència d'un nucli separatista, diu 
el senyor Montaner, ¿què l'origi na, de 
què s'és separatista, contra què? Co n
tra Espanya? Contra l'Estat espanyol? 
Contra un i altre a la vegada? 

La noble coincidència que el senyor 
Montaner voldria trobar entre nosal
tres seria ben manifesta si nosaltres 
goséssim aflml ar que el nostra separa
tisme és con tra , 'Estat espanyol. Una 
frisança cordial ens uniria amb un 
grup compacte d'espanyols que també 
se senten separatistes d'aquell Estot. 
Si fóssim sepa ratistes en aquest sen tit 
serrem no ja els màrtirs i solit aris n 
què aJ.ludeix el senyor Montaner, sino 
una selecció genuïnament espanyola. 
Esser separatista de l'Estat, no és per 
ventura, entre espnnyols, una caracte
rrstica nacional? Si se'ns permet una 
pal'ado:'<R direm que un dels diversos 
factors que con tribu eix a diferenciar 
l'esperit de la Catalun ya renaixent de 
l'Espanya genuïna, és precisament el 
nostre no-separntisme de l' Estat. Si 
una co incidència superficial pot apa
:entar unir ~ l s patriotes de Catalunya 
I els separatIstes espanyols, no hi don
guem pas una importància e:'<cessiva: 
ens enganyarfem mütuamenl. Els es
panyols separatistes se senten adversos 
d'un Estat per la seva incapacitat de 
governament i d'adaptació. Nosaltres 
ens hi sentim adversos perquè aquest 
Estat representa la nacIÓ que detenta 
la sobiran ia de la nostra . Recordarà 
molt bé el senyor Montaner, que és 
un tòpic catalanista l'afirmar que nos. 
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altres no demanem que se'ns governi 
bé o malamen t, sinó simplement que 
se'ns deixi governar. 

El catalanisme és una qüestió de 
pàtria; les conseqüències de conside
rar Catalunya com la única pàtria dels 
catalans, basta considerar·les amb el 
criteri de qualsevol nitre patriota d'Eu
ropa respecte el seu pals, perquè no 
ens calgui exposar.les amb tota la 
seva cruesa. A les mateixes conclu
sions a què pervé la impecable Ibgi 
ca d'un patriota francès, polonès, bel
ga o irlandès, adicte a In doctrina i a 
la religió nacionals de cada pals res
pectiu, pervé un patriota català. 

La línica cosa que resta preguntar. 
és si l'esperit independentista dels 
catalans una vegada obtinguda la so
birania nacional per a llur pals, es 
rebeJ.laria encara contra tot pacte o 
coJ.laboració amb Ics nacions conside· 
rades més afins. En aquest cas podrlem 
admetre la possibili ta t, àdhuc la proba
bilitat de què fidel a la trajectòria se
gu ida en els seus millors temps, a les 
tendències federadores mani restades 
en les doctrines emeses pels seus ho
mes més assenyalats, Catalunya no ro· 
mandria genèricament separotista. Di
rem i tot que un A instint d'humanitat 
i de civilització li fa repugnar allò que 
en podríem dir el separatisme integral 
que nosaltres atribuïm precisament a 
Espanya. Plenament sobirana, Cata
lunya cercaria immediatament co~la· 
boradors per a una obra de recons
trucció tot posant a contribució el seny 
polític de la raça. 

DE L rl ~!ifES'I'IQ 

:JL1R1Wf!UINA 

En ocasió de discutir-se al Congrés 
els pressupostos de l'Estat, s'ha dut no
vamen t a debat la qüestió eterna del 
Marroc. Ln intervenció del senyor 
Cambó ha causa t, com és freqüent, do· 
nades les seves formidables i indiscu
tibles dots de parlam entari, major im
pressió que la de cap altre orador. Per 
ventura seria el millor reproduir en la 
nostra secció de Fonts i documents, l'o
ració del cap regionalista i deixar que 
cadascú se'n fes la critica i el comen
tari. Perb- i són paraules de Rathe
nau, l'estadista de qui aquests dies 
s'ha parlat tant i el nom del qual VI!. 

entre nosaltres sovint unit al del se
nyor Cambó,- "res no és tan perniciOs 
en l'economia i en la polltica com el no 
expressat, l'objecció retinguda, el fet 
perdonat." 

Perquè creiem això, i per la subs
tantiva importància de la qllestió mar
roqui na i de la posició que en front 
d'ella es prengui, havem d'alçar dues 
objeccions al discurs del diputat per 
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Barcelona. Una, la manca d'esperit es
peclficomcnI calalà, altra unu certa 
cOOlradicció cOlre l'actitud del dipulat 
en 1922 i la del ministre en 1921, lo
talment injustificable, perquè, segons 
expHcitn declaració de ['orador, ja ha· 
via arribat a formar, quan era conse· 
lIer de la corona, la convicció en què 
basa la seva crítica d'avui. 

La mllnca d'esperit especlficament 
català era, en realitat, molt de témer 
parlant a ¡'indret i en el 10 en què es 
parlava. Evidentment si alguna cosa hi 
ha palesa en aquest afer, és el desafec
te, per no dir l'hostilitat, amb què la 
nostra gent esguarda les qüestions de l 
Marroc. La catàstrofe militar d'ara fa 
un an)l. fou vivament sentida, en allò 
que tenia de calamita t, de desgràcia 
purament humana i personal. No pas 
gran cosa pel despresti~i militar i diplo. 
mlttic, perquè nquest Ja existia abans 
en l'ànima dels ciutndnns. ~ més: el 
fracàs internaciona l que per Espanya 
haurin representat de produir·se, l'en· 
cerclament i caiguda de Melina, és clar 
que haurien deprimit l'opinió, però no 
sense barreja d'una fosca sensació 
d'alliberament, de liquidació. No pot 
ésser desconegut aquest fet, que és 
la conseqüència del divorci entre l'e
xèrcit, o al menys entre l'acció militar 
al Marroc i el país. Per tant, és una 
concessió a l'ambient parlamentari; 
implica, si altra cosa no, un error de 
fet l'afirmar que: "Hasta el mes de 
enero, hasta la toma de Dar·Drius, el 
espfritu público acampaM fi nuestro 
ejército en sus campañas ... ; el espiri tu 
público estuvo vibran te en España la
men lando lentitudes que siendo, es po
sible, inevitables, pareclan excesivas". 

Sostenir això és fer concessions als 
directors de la polfticfi africana, atri
buïnt als ciutadans espanyols un crite· 
ri que probll.blement no tenen. I dels 
electors del senyor Cambó ja es pot 
assegurar amb tota certitud que no el 
comparteixen. lis clar que un polltic 
pot i deu combatre, endegar o simple. 
ment no acceptar la opinió dels seus 
electors, però el que no pot fer és ig· 
norar-Ia i encara menys suplantar-la o 
interpretar·la errívolament . 

Més concreta, per bé que per nasal· 
tre.s n~enys interess~nt, és la segona 
obJeCCIÓ que contra I OT1lció del cap re
giona lista podria alçar-se. El senyor 
Cambó ofirma, sense contradicció im. 
portant, que els espanyols ocupen el 
litoral africà per imposició d'Angla
terra i de França, no per in terès di· 
recte de cap mena, en conseqüència de 
la qual cosa cal reduir al mínim els 
esforços i les despeses per aques t mo
riu. "Inglaterra-digué el senyor Cam
bó -quiere que estemos all I, no para 
que estemos nosotros, sino para que no 
esté Francia hoy, para que no estuvie
se Alemnnia ayer, para que no esté 
nlH nunea ninguna gran potencia co n 
la cual puede estar en lueha. Pero al 
resolverle este problema, Inglaterra no 
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nos ha exigido nunca que ocupemos la 
totalidad de nuestra zona, que a ¡ngla· 
terra esta no le importa ni que realice· 
mos en esta o en otra forma una obra 
de protectorado. Nunca Inglaterra nos 
ha exigida que nos arruinemos para 
preslarle el servicio que les estamos 
prestando" . 

Conseqüència que es desprèn d'a
questa afirmació, l'elemental de reduir 
a un mlnim l'acció d'Espanya, reduir· lo 
a la protecció del litora l i deixar que 
irradiont d'alH una obra de pau lenta i 
natural, amp liés l'ocupació. En tot cas 
i a poc que es pugui, deixar la feixuga 
càrrega a d'altres, i com a precedent 
invocà l'orador el cas d'En Prim, dei
xant Mèxic, imposant l'abandó del Mar
roc en 1860, i proposant a temps l'ena
¡¡enació de les grons Anti ll es esponyo
les. 

No estem pas ll uny d'aquesta opinió. 
Liquidnr tan bé com se pugui, sense 
torbament, però sense retard, l'he
rència feixuga d'aquesta complicació 
diplomàtica, és, expressat amb elegàn
cia d'home d'Estat, l'ideal del ciutadà 
espanyol mitjA. El Que no es pot ex· 
plicar aquest ciutadà és com, un polf
tic que sostenin aquest criteri no l' im. 
posà a temps, i en ll oc d'amenaçar e n 
secret amb una crisi, no la planteja 
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irreductiblement, i més éssent el titu· 
lar d'Hisenda on repercutia amb inci· 
dències desastroses la política equivo
cada del ministeri del qUlll formava 
part. 

En tot cas, i prescindint de crrtiques, 
serà bo de registrar el discurs que té 
coses exceJ..len ts, i que és d'una lucidi· 
tat exposi tiva insuperable, potser a 
canv i de deforma r un xic les coses. Si 
En Prim imposà lo retirada de l'exèrcit, 
la suspensió d'operacions en 1860, o si 
la imposaren Ics coses, l'enemic indr· 
gena. 11 l'Africn, i en llà de les mars, 
Anglaterra, haurien d'elucidar-ho ho· 
mes armats d'una documentació i d'una 
critica que no posseim. Però amb 
aquests defectes, que són els del 
gènere, el discurs coment ot és ex
ceBent i mereix, repetim, ésser 
registrat. Si més no, perquè els 
anys corren depressa sense que les 
coses canviïn, i quan en un decenni 
pròxim es produeixi de nou un d'a· 
quests contratemps mil itars que tenen 
una periodici tat quasi regu lar, ja ca~ 
ministre no pugui parlar, no per error, 
ni per conveniència. ni per concessi6 
a l'ambient, de l'entusiasme amb què 
tot cI pafs acut a reparar-ne les deSA')· 
troses conseqüències. 

N O'l' I OJ A 111 I)'A(J(JI() O .. l 'l'A LA NA 
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Acabades les tasques de In Confe· 
rència nacional cRtalana, el nostre 
amic En Manuel Massó i Llorens, sor· 
t! cap n França, amb l'objecte d'ex· 
plicar en un acte públic. als nostres 
amics del Casal Català de Parfs, la 
significació i abast de la mnteixa. 

En Mass6 i Ll orens trobà ben cor. 
dial rebuda. La Jun ta directiva del Ca· 
sal català volgué donar a l'acte IOta 1:1 
importància que li pertocava, i demanà 
al senyor Massó i Llorens que esperés 
uns dies per a donar temps de fer unes 
invitacions impreses i repartir· les entre 
els catalans de ParIs. 

La conferència tingué lloc el 17 
juny. a les nou del vespre, amb una 
concurrència mai vista al Cal'al ca ta
là. Hi concorregueren els socis i molts 
de catalans que no estaven encara ins
crits: hi havia una bella represen taci6 
femenina. La diada Mu profi tosa per al 
centre nacionalista de ParIs: la 
presència d'En Massó i Llorens, sem. 

blà portar una alenada de reviscola· 
men t del Casa l. 

Presidi l'acte el president del Casa l 
catalll En Frnncesc Dalmau, tan esti· 
mal pels seus companys, i féu la pre
sen tació d'En M'assó i Llorens, l'ad· 
vaca t i ferm patriota En J. Balaguer, 
qui digué que no calia presentació de 
cnp mena, puix que d'entre nosalt res, 
uns som amics del dipu tat de la Ma n
comunitat, altres sou deixebles del 
mestre, i els altres, en llegir els diaris 
de Catal uny'a, us haveu fi xat que hi 
havia un dipu tat de la Mancomunitat 
que amb fermesa i valen tia, procla· 
mava davant un Rlmirall Rnglès cls 
drets de la PàtriR nostra i davant Ics 
representacions de les Cambres de pro
pietat d'Espanya, defensava ¡'oficiali· 
tat de la ll engua catalana. Aq uest dipu
tat és En Massó i Ll orens. Donà la 
més cordial benvinguda al conferen
ciant i aquest comença el seu pa rla· 
men t. 

Explicà En Massó i Llorens els mo
tius perquè havin estat convocada la 
Conferènc ia naciona l catalana, fent 
la història del movi ment de renaixen
ça cata lana fi ns als momen ts ac tuals. 
Remarcà Ja di fe rència d'actuació en· 
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tre Tany heroic de In Ll iga, el 19 [6, i 
¡'aplanament de la política d'ara; ex
posà la veritable posició del plet català 
i les tàctiques 'a seguir: l'acci6 exte· 
rior, internacionalitzant el nostre pro
blema, i l'acció inlerior laborant Ca
talunya endins; dedicà unes paraules 
d'encoratjllment a la joventut, excitant 
a In ll uita contra un Estat podri t i de
cadent. (Ovació). 

Seguí En Mass6 i Uorons comen
tanl les conclusions de la Conferèn
cia; recordà les beUcs i càHidcs parau
les d'En Bofill i Matas, en defensar la 
primera ponència; la serena i clara ex
posició de la segona per En Nicolau 
d'Olwer; les martellades donades per 
En Hovira i Virgili, en parlar de l'ac
tuació del Nacionalisme envers i dins 
]'Estot espanyol; i l'exposició precisa 
de la ponència quarta per En Josep 
M.1I Pi i Sunyer. (Grans aplaudiments). 

Acabll En Massó i Llorens fent una 
descripció de l'ambient d'exaltació de 
la Conferència nnciona l cata lana; hi 
hagué lluita, competència de radica
lismes, manifestacions de plena vida, 
però sempre coincidència en els punts 
rI'acció capi tals; fou enriqui t i refer
mat l'ideari naciona lista i fi xades les 
normes essencials de la seva realitza·, 
ció. Els impurs, en foren pràcticament 
exclosos: ja no podran parlar mai més 
en nom de Catalunya. (Ovació). 

Vosa lt res, catalans de Paris, digué 
En Massó, ja no us veureu abandonats 
com fins ara; ACCIó CATALANA truca a 
la vostra porta per a deixar en les vos
tres mans l'i deari ¡ en els vostres cors 
l'esperança: la ll uita torna i la victòria 
s'acosta. 

Després d'aquestes paraules els 
aplaudimen ts i el cant dels "Segadors" 
coronaren l'acte d'afirmació naciona
lista provocat per la conferència d'En 
Massó i Ll orens. 

La Junta del Casal català obsequià 
genti lmen t el represen tan t de la Con
fert:ncia nacioMl catalana, i, al dia 
segUent, unR comissió de joves visità 
el senyor Massó i Llorens, per a de
manar-li ajuda i protecció en la for
mació d'una joventut nacionalista ra
dicnl d'efectiva actuació. El nostre 
company donà paraula, que serà com
plerta, de posar en l'empresa tot el seu 
esforç. 

PROPAGUEU LA TASCA 
D"'ACC10 CATALANA" 

INSCR IVIU.VOS·H II 
FEU.HI INSCRI URE ! 

BARCELONA, '0 JULIOL '9" 

t'lf~" f (J J ") "(';u 
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L'ideal nacionalista i la tasca a cm· 
prendre. 

Tingué lloc l'esmentada conferèn
cia del nostre amic el din 20 de juny. 

A l'hora de començar, In sala de 
l'Ateneu és plena. 

A la presidència, a costat del con
ferenciant, seuen l'ex-alcalde de Bar
celona, senyor Mnftfnez Domingo, el 
president de l'entitat, Dr. Aguadé, el 
vice·president, els diputats senyors 
Massó i L10rens i Vidal de Llobatera, i 
altres signiticades personalitats del T\.G.:. 

ciona lisme. 
Fa la presentació el Dr. Aguadé, 

dedicant mots d'elogi a En Martf Es· 
teve . Finits els aplaudiments, aquest 
parin, agraïnt en primer lloc 'Ia defe
rència de l'Ateneu i les parnules del 
seu president. 

Repetits ajornaments - con tinua 
dient- , imposats per circumstàncies 
diverses, d'ençà que em fou oberta la 
vostra cà tedra, han determinat que po
gués pa rl ar-vos després dels esdeveni
men ts que ha n tingut per base la cele
bració de la Conferència nacional 
catn!nna. 

Aixf avui la meva veu podrà renexar 
el sentir d'un nucli de nacionalistes 
amb personalitat pròpia. 

Els episodis recents no han mudat el 
nostre ideal bàsic, sinó que, en tot 
cas, hnn vingut a refermar·lo. Homes. 
tots nosaltres, d'u na tradició ideològi
ca acreditadn, havem volgut, més que 
altra cosa, consagrar-nos a una tasca 
novell a que dugui a triomf l'ideal que 
avui, sortosament, en els seus punts 
essencials és ja compartit per vastos 
sectors d'opinió. 

Ha ca lgut, però, situar-nos, i sense 
defugir, deliberadamen t, la reedició de 
doctrina, l'havem proclamada de nou, 
aportant-hi els resultats de noves cor
renties que l'enrique ixen. 

Genèrica ment, el nacionalisme cat a
lA cal considerar-lo involucrat en l'al
çament de les \'elles nacionaliuHs que 
s'observa en l'Europa del segle XIX. 
Doctrinalment, és l'extensió a la per
sonalitat nacional dels drets recone
guts a les persones individuals. 

Però, precisament, el n'acionalisme 
significava el retorn a les realitats vi
ves, rompent els artificis polftics, i en 
aquest sentit li esqueia més atendre's 

als fets que a principis abstractes i, 
per aixb, fins en els teoritzadors (Prat 
de la Riba és entre nosaltres el mill or 
exemple), el fet de la nncionalitat té 
una major força que la doctrina na
cionalist'a. No vol dir, perb, que el na
cionalisme sigui simplement una ten
dència instinti\'a, ni menada a objec
tius d'ordre material. El nacionalisme 
és un moviment profundament idea
lista, però vull dir que el seu origen 
no el trobem en l'acceptació d'uns 
principis doctrinals, sinó que és la re
incorporació a un estat de consciència 
col-lectiva que s'efectua lentament, 
d'una manera vaciHant i moltes ve· 
gades contradictòria. 

Tots els nacionalismes, s'ha dit, són 
distints; perb cnl un ambient i aquest 
ambient propici el trobaren les petites 
nacionalitats i, per tant, Catalunya, a 
mitjans segle XIX: el romanticisme. 
Trobà la nostra pàtria aquest ambient 
universal favorable i, al mateix temps, 
altres circumstàncies d'ordre especUk, 
reals de la nostra terra, ajudaren al 
desvet ll ament de la personalitat na· 
cional catalana: en l'ordre espiritual, 
el desig de cercar en el poble, una font 
d' inspiració, el girar l'esguard a la tra· 
dició autòctona menyspreada, l'amor 
als atributs morals del nostre poble; 
en l'ordre material, la prosperitat crei
xent, la pertinàcia en el treball que 
succef a la p~rdua de les darreres lli
bertnts, l'expansió de Catalunya en 
ésser-li llevada la prohibició de comer
ciar amh Amèrica, l'inici, entre llOS

altres, d'unn participació en el perfo· 
de industrial que donà caràcter al 
segle. 

Les bases del nou moviment eren 
fermes; però de bon començament 
calgué lliurar grans batalles, no so
lament contra els governs i contra 
homes d'altra nacionalitat, sinó dintre 
mateix de la nostra terra. S'acusava, 
per exemple. el nacionalisme de xeno· 
fòbitl, de voler alçar noves fronteres, 
com si volguéssim cloure Catalunya 
dintre una murall a xinesa. Encara avui 
s'oposen ni nostre ideal nacional
que ho és, al mateix temps, de rein
tegració universal- manifestacions 
purament verbals de fraternitat huma
na o mots poc sincers de federalisme 
formulari. L'ombra venerable de Pi i 
Margall ha d'emparar moltes vegades 
a unitaristes irreconcil iables amb l'es
perit nacional català, com si hagués 
de perpetuar-se després de la seva 
mort la tragèdia que sorrI en vida 
de troba r-se un solitari entre els seus 
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propis correligionaris, gent de progra
mes, no d'ideals ni de comprensió de la 
realitat, homes que encara avui no 
saben o no volen comprendre que el 
federalisme és una cosa morta si l'àni
ma de les nacionalitats no la vivifica. 

El n'acionalismc és un problema in
tegral, de restauració d'un poble en 
la plenitud de la seva vida i, per tant, 
en l'exercici de la seva sobirania en 
l'ordre polftic. No és un esperit novell 
de radicalisme el que porta a aquesta 
afirmació. Fa anys que ha estat, entre 
nosaltres, proclamada i és expllcita
ment en aquestes paraules d'En Prat 
de la Riba: 

"No són els equilibris més O menys 
enginyosos del federalisme; no són 
vagues descentralitzacions que tant 
se'nS en dóna; no s6n la bondat i 
bellesa dels nostres costums, ni els 
aventat~es del nostre dret, lli les 
virluts i valer de nostra llengua; no 
són els dalers de bon govern i d'admi
nistració civilitzada. És Catalunya , és 
el sentiment de pàtria catalana, Ser 
nosaltres, aquesta és la qüestió, ser ca
talans" . 

Es aquest desig i el de reincor
porar-nos novament a Europa, al món 
de la civi lització, del qual havem estat 
apartats durant els segles de decadèn
cia. 

És, per això, absurd que vulgues
sin parlar contra el nncionalisme ca
talà per raons d'universalisme els 
homes d'aquella pàtria que consenten 
dintre d'ella estats de primitiva bar· 
bàrie, que qua1iAquin de retrogr'ltdació 
el nostre patriotisme quan dintre dels 
Hmits d'allò que consideren la pà
tria major tenen exemples com el 
que ens ofereix en aquests dies la 
visita reial a les terres hurdanes, la 
misèria i selvatgisme de les quals 
descriuria, si calgués, amb pàgines de 
literatura castellana. 

El problema de Catalunya esdevé, 
precisament, més tràgic per haver 
d'ésser governada per aquest poble, 
pobles de multituds analfabetes i de 
directors venals i imprevisors; gene· 
racions de polítics que liquiden amb 
el temps mínim indispensable l'im
peri més vast; que la desfeta no porta 
al penediment; que no ve la reacció 
ni per les fuetades més severes de 
l'adversitat, ans al contrari, segueix 
a les situacions més tràgiques l'accen
tuació de la polftica que hi ha menat: 
organismes estatals que fracassen en 
empresa exígua de protectorat i que 
quan neix dintre del reialme un nucli 
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viu, com és la nova Catalunya, n'es
timulen la separació espiritual, prò
leg de la matèria, fent honor a aquella 
tradició, que ha estat retreta per En 
Cambó diverses vegades, de no haver 
sabut resoldre mai cap problema de 
llibertat col,lectiva. 

Els fets, l'experiència, han pesat més 
que totll: altra cosa en la detenninació 
que van prenent les noves generacions 
catalanes. En la consciència dels 
homes d'avui els nostres propis adver
saris i han cavat profundament, tre
ient tot vestigi d'esperança en solu
cions generoses i cordials per l'un'a 
i l' altra banda. Dintre de tots nosal
tres, uns segles de convivència en un 
mateix Estat, !'educació familiar i en 
les escoles havien deixat una idea 
germinal de pàtria espa nyola que més 
que les propagandes nacionalistes han 
anat destruint Ics repetides expres
sions reals d'incompatibilitat provoca
des pels dominadors. Cada alçament 
de Catalunya ha estat preparat per 
una torpesa o una vessania d'ells. El 
fet més visible del catalanisme, la 
Solidari dat, tingué com a pròleg un 
25 de novembre i la llei de juris
diciòns, 

El poble de Catalunya té plante
jat un problema de llibertat; reposa 
en l'esperit nacional i l'esperit és in
destructible. No hi fa res que aquest 
problema sigu i omès moltes vegades 
en els programes ministerials, reflex 
només de les necessitats que presen
ten en aquell moment una virulència. 

El nacionalisme no és pas solament 
una polftica. Per això havem cregut en 
la necessitat d'un tasca més sòlida. 
Aquesta tasca té una orientació en 
les conclusions aprovades 'a la Confe
rència nacional catalana. Per a dur
Ies a terme creem una Associació 
per a tots els catalans, imposant-nos 
unes normes que fan referència a pro
blemes directament lligats amb el na· 
cionalisme i unes altres que represen
ten avui en qüestions de govern l'na 
tendència universalment seguida. 

El conferenciant es refereix exten
sament a les Conclusions aprovades 
els dies 4 i 5 de juny, mostrant-ne 
els principals aspectes. 

La nostm aspiració és, per tant,
continua dient- arribar a què sigui 
una realitat aquella frase d'un dels 
nostres amics: tenir una Catalunya 
políticament lliure i socialment justa. 
Volem la llibertat de Catalunya no 
solament com a reconeixença d'un 
dret, si nó també com a compliment 
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d'un deure; puix que els pobles, com 
els homes, han de justificar llur exis
tència amb obres que els perpetuïn; 
que no tenen dret 'a una existència 
par:1sitària; que fent Catalunya 11iure 
la fem tmiversal, creant amb una ple
nitud de vida nacional valors perma
nents, valors d'eternitat. 

Un llarg aplaudiment coronà la 
conferència d'En Martí Esteve. 

(lttl"lttll" 

En la sessió municipal del 3 d'a
quest mes es constituí la minoria 
d'Acció catalana. El Tinent d'Alcalde 
Sr. Massot en nom propi i en el dels 
Src;, Barbey, Guarro, Esteve i Duran 
Reynals declarà que com a conse
quència de la declaració de In Comis
sió d'acció política de la Lliga refe
rent a In Conferència nacional cata
lana i de l'intervenció que en aquesta 
tingueren ell i els seus companys, 
s'havien donat de baixa de la Lliga 
regionalista i havien deixat de formar 
part del grup regionalista predominant 
en el Consistbri. 

Afirmà que el programa polític de 
la nova minoria eren les conclusions 
aprovades en aquella Assemblea i que 
el grup en nom del qual parlava, 
volent restar fidel a l'opinió del poble 
de Barcelona qtle el dugué al consis
tori continuaria prestant el seu ajut 
a l'obra ae ?:,o\ern municipal en favot' 
de la qual es pronuncià l'opinió ciuta
dana en les darreres eleccions. 

Contestant Et una pregunta del 
Sr. Rocha donà lectura a una carta 
adreçada al President de la Lliga re
gionalista que diu aix!; 

"Honorable senyor: 
"Els esdeviments produïts a l'entorn 

de la celebració de la Conferència na 
ciona1 catalana, en la qual participaren 
els sota-signats--regidors pertanyents 
a la majoria nacionalista de l'Ajunta
ment de Barcelona-i principalment la 
publicació de la nota de la Comissió 
d'acció poHtica de la Lliga regionalis
ta de 25 de maig darrer, han portat 
com a conseqüència lògica la separa
ció nostra dels rengles de l'entitat que 
presidiu. 

"M'antenim invariable i, si és 
possible, amb més fermesa, l'ideal na
cionalista sostingut en la nostra ac
tuació dintre la Lliga regionalista. Ens 
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ratifiquem avui, davant vostre, en 
aquesta fidelitat suprema , 11 la qua l no 
mancarem mai. Deslligats, perÒ, de 
l'organització polflien que regiu, des 
d'ara restem en llibertat en les ques
tions d'estricta disciplina de partit. 

"Deure de lleialtat és l'assabentar
vos-ho, Iol posant a la vostnt disposi
ció els càrrecs de govern 8mb què 
ens honorà la majoria del Consistori, 
cI nucli predominant de la qual estava 
i continua adscrit fi la Lliga regiona
lis ta. 

Que Déu vos guard molts anys 
pel bé de Cau~lunya. 

" Barcelona , I de juliol de 1922. 

LlI/is Massot. - JoscP Barbey. Mar
tí Esteve. T. Duran í Reínals.
Uuis Guorro." 

Conteslan t a una alt ra pregunta del 
Sr. Junyent, declarà que la nova mi
noria es diria d'Acció catalana, i re· 
collint dccluracio'ls del Sr. M3ynés 
digué que era desig d'ell i dels seus 
companys, que pogués continuar l'obra 
de 13 ma joria governant, i que el 
Sr. Mayn és, en parlar, pogués repre
sentar el sentit patriòtic i d'adminis
tració ciutadana que porta al Consis
tori la nova minoria. 

Les paraules del Sr. Mllssot foren 
escoltades amb respecte. 

El nostre company senyor Leandre 
Cervera ha rcbut de Bllcnos Aires, 
adreçat n Acc Ió CATALANA, el segUent 
cablegrnma: 

"Senyor Leandre Cervera. Acció 
catalana . Barcelona. 

I~euni ts "Casal català" en desagra
vi catalnns expulsats "Centre català" 
per protestar contra prohibició de can· 
tar himne nacional, trametem adhesió 
ral1<;a llibertat Catalunya. 

Buixader, Girona, Uibcr(t , Llobet. 
Par, Sunyer, Cun ill , Serns, Hío, Tuset, 
Nadal-Mallol, Banús, Esplugues, Tin
torer, L1onch, Roviralta , Bartrés, Gar
rich, Grau, Fontrodona, Mnrtfnez, Cer
vera, Lleonart, etc. Segueixen signa
tures" . 

Adj untem, en ci presen l !lllmerO, 

unu papereta de so ~lieitud d'ingrés, 

Omplin-la els nos tres am ics que 

encara no ho hagin (ct i trametin-la 

a Trafolgal', 14, pral., Barcelona, 

BARCELONA, 20 JULIOL 1922 

FON7'S 
I J'O(;U~IENrl'S 

DECLARACIONS 
L'ASSEMBLEA 

I ACORDS DE 
REGIONALISTA 

DECLARACIONS 

PR IMERA. És condició essencial del 
progrés i la dignitat de Catalunyo, 
el manteniment i l'accentuació de la 
seva personalitat coHectiva, i és mi s- 1 

sió essencial de l'actual generació el re
coneixement del dret de Catalunya a 
regir la seva pròpia vidA. 

SEGONA, Afirm:lr una vegada més 
la voluntat decidida d'aconseguir la 
realització del seu ideal per Ics vies 
legals refermant la seva convicció 
que la soluc ió plena i definitiva del 
plet ca lalà, no sols no és ¡ncompoti
ble Amb l'interès i lli grAndesa d'Es
panya, sinó que n'és la seva condició 
prèvia i fonAmental. 

ACORDS 

PRIMf.R. Intensificar, dmtre de Ca
talunya, per tots els mitjans que esti
guin al seu abAst, la propaganda 
dels nostres ideals per A donar a 
tots els catalans plena consciènCIa 
de l:l ll ur persona litat com a poble 
i vigoritzar en ells In voluntat de què 
li siguin reconeguts els drets que 
li pertoquen, establint per aquesta 
acció, dintre de Catalun ya, les in tel
ligències i les col·laborncions poso 
sibl es amb totes Ics organitzacions ca· 
talani stes, fins :lmb les que estan se
p:lrades de l'organització de la Lliga , 
per a donar-li la major cficàci:l. 

SI'GON. Mllntenir III major compe
netració possible amb els nuclis que 
en diferents regions d'Espanya lluiten 
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per les respectives autonomies regio
n:lls, i especial ment , amb els que les 
sostenen en regions de la nostra matei
xa nacionalitl\t catalana, assenyalades 
per varietats que l'enriqueixen i en· 
forteixen. 

TERCER. Procurar en totes les oca· 
s ions que el poble català sigui cridat 
a fer ús del dret de sufragi, que la 
representació dels catalans sigui sols 
ostentada per homes que sen tin i pro· 
clamin l'Amor a Ca talunya i a la seva 
autonomia, realitzant la Lliga , com 
a partit, els sacrificis que siguin ne· 
cessaris per a l'assoliment d'aquesta 
pa triòtica finalitat. 

QUART. Realitzar, davant del Par 
lament i del Govern d'Espanya i de 
tots els nuclis més sans de l'opinió 
espanvola, al màxim esforç perquè es 
vagi, sense més ajornaments, a la so· 
lució lleia l i franca del plct català. I 
perquè aquell suprem intent pugui fer
se amb les major probabilitats d'èxit, 
reclamAr 13 coHaboració dels que 
crellen en la possibilitat de la seva 
solució harmònica i el respecte dels 
que, haven t-hi perdut la confiança, no 
poden desconèixer els greus peri lls i 
la incertesa de l'èxit d'una acció revo
lucionltriA. 

Cinquè. Sense perjudici de 111 ple
na llibertat amb què ha d'actuar In 
Comissió d'acció poU tics per a apre· 
ciar. a cada moment, ço que convin· 
gui fer en servei de les fina litats con
signades en les declaracions i acords 
anteriors, l'Assemhlea expressa el seu 
desig de què cap dels seus homes afi
liats a la política de la Lliga participi 
en les responsabili tats del Govern 
d'Espanya, sense que s'hagi iniciat o 
que 5'obt ingu i plenn garnntia de què 
va a iniciar-se III solució lleial del plet 
cntalà. 

J N l i' O Jl Dl "I e l Ó 

.ItlH ft(·f(>H fl(, 'fi ' ¿Iif/fI 

l'f'f/;QU,,' ;Htn 

Dissabte ¡laS~al, 8 ;uliul, ti11gué lloc l'a
I1lmciada :l!J~et11blea region,lli~t;t sota la pr<:'. 
~idència d'En Rain:ond d'Ahadal, con
corr('gucnt-hi CJ es&cnt-hi adh<:'rits, ('ls se. 
nadors, diputats ;\ Cort" dipl1tat~ de la 
Mancomunitat. consel1t'!S m\\nici¡lals de 
13arct']oll:l i d'altres vilu catalanes ius

crits a ['organització rt'gionalista aixicolll 
l(!s l'mitats adherides a la mateixa. 

El !lrc~id~l\t. '~lIyur .11'111/(1/. explicA els 
motius de rAs,emt,1ca CQm·ocaòa per ex' 
\)Oloar l'actuació de la Uiga ('1\ aquests da· 
rrcn temps i tlflndrt' acords sobre l'acci':' 
futur:l. El senyor Camllti historià ci movi
ment catalani~ta. rn:ordant l'A~~crnhlca <],: 

parlamentaris hatalla prrduda pd c~II \-i 

d'ac ti tud de diversos agrup:\!lIí'ut.¡ )luli t ic.~ 
. \lc~horcs fou dccanta(\,1 la din'ceió cap ;¡ 

\lna ("...,¡¡abaradÓ activ;! deb ajuntaments, 
¡llr a prcparar c\'oluliva1lltnl allò que per 
r,l(li c;¡1i~mes no es llodria atènyer. Digué 
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finalment que es proposava de 110 co¡'¡aborar 
més ell cap govern si abans no se li dona
"CII seguretats d'assolir la rc¡¡lihaci6 de 
l'ideal autonomista. Diversos COllCllrrCl1ts 

expressaren la necessitat de ratificnr l'adhe
sió a la C. d'A. P. de Ja Lliga i ci senyor 
/'allh i Pujats cxak;à l'obra realitzada 
per la Lliga, magna i eficaç segons ell, 
reclamant lm vot de confiança per la C. 
d'A. P. amb ci fi oJc fer ulla Catalunya 
tonsc'icl1t, rica i poderosa dins l'Estat es· 
panyol. 

El srnyor Cumvó parlà novamtnl per a 
glossar l'obra realitzada en els darrers 
vint anys. Recordà quo:: tútes ducs vegadC!i 
rJ'hscr ministre n'ha sort it amargat i qUt 

la tasca realitzada per la Lliga d'ençà 
de 1915 ha estat evidentment estèril. Asse
gurà qlle 110 tornaria a ésser ministre si 
ahans 110 tenia seguretats de que la seva 
lleialtat seria premiada. Els pobles han 
~restar capacitats ¡'Jer a governar-sc per 
;¡ eJJ~ mateixos i és aquesta I::lpacitació 
la q11e els dóna la l1ibcrt<\t. IYad 
els avcntatges de Ja collaboració regio
ualista ('li el gobem de l'Estat 1;l (¡ual ser
veix per a dOll,u aptitjld governamental 
als homes q11e demA hauran de regir els 
de~tins del país. Oigué quc el radicalisme 
cra \lila fr,üe còmoda i que cu la vida cal 
adaptar-sc a les realitats i condicionar-hi 
els ideals. Es lamentà de !'tscassa colla
boració dOllada a la Lliga lIcis clements 
econòmics nfa\'orits per la política 1'<'I,:io· 
nali~ta i c:xpreUl\ la s~va esperança de 
veure \llIits tots els diputats de Catalunya, 
sense distinci6 de partits polítics, en 
l'amor acti u a la terra catalana, 

EL ).!lTTt-.'G, Tingué lloc el diumellge 
passat, 10, al Palau d'Art modl.!TI~ de 1I01lt
juie. El senyor V(ll!.'s i Plljo/s Ikgi les con_ 
clusions 4UC repnxluim a la seeci6 FOllts 
j dOCIIIIlI'llls, El senyor IJui!! de la LJdl,r_ 
caSl/, cn nOIll de la Joventut de la Lliga 
anrmà la scv:¡ fe en la Lliga i amb eh 
SI.!U5 homes, Digué que eh joves regiOf1a· 
listes es 1I1<1l1lel1ell ferms en la discipli
na dcl partit i que no ('~ deixaran 
endur lIer esnobismes ni estridències, 
El senyor J111)'11::S, féu not;¡r !rs coinci
d':l\eies contra l'actuació de la Lliga, de 
tots cl~ enemics seculars de Catalunya des 
de les oligarquies de ).ladrid nn s als enc
mics {lc dins de Catalunya, Observà quI.! 
darreramcnt, catalans nacionalistes de cor 
cc.IISl1 r¡¡vtn la Lliga i la sc~'a obra per 
creurc-la entrcbancadora de la cansa de 
la Pàtri;¡, Repa!:>;! l'actuació de la Lliga i 
atribuí llllicament i excl usivament al sell 
actiu la catalanització de les corporacions 
i organismes més importants del pais, 
Desitj;i que els nacionalistes que volent 
signincar una major llurc.,a d'ideals ac
tuaran indep('ndcI1tf\\l.!llt de la U¡ga reeor~ 

din el frac:!s d'aque11s qui fa quinze o 
~e t ze anys promogueren una escisi6 pel 
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mateix motiu i al cap de poc es retiraven 
a casa. El senyor Durau i Vell/osa digué 
que perquè la causa nacional d'un poblc 
triomfi ~al que aquest tiaKui conSQ:èneia 
de la seva ])er~onalit;¡t i que \lna vegada 
abtingut ai:<ò cat tenir la voluntat de 
triomf. Digué quc a Madrid quan se'l s 
d('ixa de parlar del nostre problema cre
llen que aquest no existeix, D'aquí els 
,Ietes organitzats per la Lliga que són de 
reanrmació per tal que sentin de Madrid 
estant que Catalunya vot el reconeixement 
de la se\'a autonomia. 

El senyor Vell/osa i ['¡li¡ICII digué que 
aquell ac te era de Santa C011linuitat, única 
eficaç, l'osà diversos exemples per a ~ig

nincar l'esforç que cal realitzar per ,I 
oposar-sc a Ics resistències adverses per 
bé (jue, segolls l'orador, és a Catalunya 011 

es troben els m,ljors obstacles, sobretot ell 
aquells qui essent nlls de C;\tall1nya la 
traeixen, Contra aquests cal oposar ci 
frOlll únic dels autonor.nistes catalans j la 
Lliga, per eSser la més forta vol donar 
l'exemple. Digué que amh els traïdors 
colbboren algulls patriotes exaltats, in
conscients, pessimistes i derrotistes que 
parlen tothora del fracàs de l'acció, dc 
l'inutilitat de l'esforç i els quals critiquen 
eh homes, els organismes i l c~ imtitu
cions del país, La intervcnció Cll èl 
Govern és ulla cosa a~cid~ntal i tra1lSitò
ria. Terminú dient {jUC cas de fracassar 
la Lliga, ho proclamarien davallt el jl0-

ble per no é~scr 1111 entrebanc per li no~ 

ves organitzacions i actuacions, 

El senyor Puitl i Cadi/fidel! digué qu\: 
treballant per la Mancomunitat cada dia 
la fem l'Autonomia, traduïnt Ull paper 
mort en coscs vi\'cs ¡ donant vitalitat a 
una ll ei migrada, Demanà l'adhesió a 
aquesta obra i [Jerseverànaia en la fe t n 
l'idcal per ta l que de :Madrid C~tant s'ado
nin de la reali tat del nostre probkma, Diu 
!Jue es va a fer el màxim d\'slorç dient ¡ils 
governants d'Espanya l'ú ltim Illot de 
¡J;I\!, de germanor i d'amor, Dcmanú tam
bé l'\mió dels catalans en \\11 front únic 
per esperar, confiat s, la llibertat advingu_ 
da amb santa harmonia. 

El senyor Cambó digué que aquell ac
te era una manifestació de constància, 
Oigué que feia vint anys que els homes 
de la Uig-.l duien la direcció espiritual de 
Catalunya, Repetí, com en l'Assemblea, que 
feia segles (IUe Catalunya no havia estat 
catalana com ara i (jue avui teniem l'¡1\1-

tonomia ,". l'¡'¡nima i ¡¡ la voluntat, Dig\l\: 
que a l-1adrid se' ls fa Chlll(Jicar més amb 
la serenitat eonstant que amb la l'iolència, 
Exposà les dues tasques a rCa litzar: la de 
dins dI.! Cataluny¡¡ intensiva; l'exterior, 
ofensiva, Prescntà la ManC0111unitat com 
la cè).lula inicial de l'autOllomia catalana. 
Demanú la vir tut de la constància mitjan_ 
çant la realit1.aciÓ de tot , el esfor,,;os ne· 
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cessaris perquè sense violències, normal
melit, Catalunya assoleix i el SI.!l\ ideal. Re
clamà dels patriotes (jue 110 tetlen fe en 
l'actuació del regiollHlisme, qu,- no cntrc
hanquin la seva obra, que la considerin 
,unl) respccte, Acab .. -\. amb 1111 visca a la 
santa persevcT:\ncia, 

L'i\.PAT, A~abat el míting tingué lloc 
l'àpat al qual, segons les dades dels difl.!
rcnts diaris llue COIISU \t (' 11I per fer aques
ta ressenya, assistiren 4,000, .5,000, 6,400, 
6,700, 7,()()(), 7,400; cap a 8,000 gairebé 
8,000 i A,ooo comcrrç¡¡ls, t\ Ics acab;¡l1e$ 
Ull grup cantà "cls Segadors", 

l'U,,i6 {,(ffUlttUiHlu 

Sc cclcbril ci !l de juliol. a les lleU d<:l 

vespre, al C. A de D., sota la prc~idènci:l 

d'Eu ¡'icrus A, [jlll/Nler, ci qual la cedí 

l'I D, Mori//I/ , ell' l'llavana. Parlaren els 

senyors l'l'rllií nU/IIIOII de la r, D, N" 

Pe/cgrí !.Iwl(jor/ de "la Tralla", IfJl/(JlN 

Columer i Nirrl! i FHIlIÍ dc l'U, C" 1'.'0_ 

{Jlü'r í ('OIIIC/, diputat peT la r.,hneonlllui

tat i ¡\flteh), diputat ;I Corl-;, S\xcm¡\ la 

\10 assistència d<:ls ~e Jlyors Fol.'J'I)~r(/ i 

!Juri/li i l/lImbal Torres, Tots <:ls ora

dors feren manifestaciO\lS (!'cxtremiSI1lI.! 

rmcioll:IH~t,I, a<1VQcmlt tler Sèparar d 

ramll elltrl.! <"ls vers i ds fal sos patriok, 

i per l'establilllc\lt d'Ull front Ílnie naciona_ 

lista per part dcls primers, E .• digué que 

l'U, C. !lema illtensi licar la ~cv¡¡ ¡¡ctua

ció i s'advocú ]ler Jr¡ con ~titllci6 de l'E.

tat català, 

El Dr. .-Iforillo clog ué l'ac te amI! 1IIots 

d'afecte pcr Catalunya, esmentà alguns 

cxempks del q11e ft-rell els cllhans pcr a 

obtenir llur in¡1<:]Jcndència nacional i salu

dà els concllrrents cn no m dcl~ \lo.tres 

compatriotes (lc Cuba, 

'1'erl1lin;\ l'acte cantan t-sc els "Segador>" 

li JlTCCS del S r, ;l/rlcil), estenent-sc l'Is 

Lrm;os ell j\!ram~!1t dc lidditat a la Pà

tria, 

.. La VangU;lrdia" del 18 j\\liol, publica 

Ulla traducció literalbsima d'¡l\l artidt: 

de Paul 13ruwn aparegut a "l'E11ropc IlO\!_ 

\'elle" dd 8 juliol. La sigl1a, com a tr~ball 

o rigi\lal, Fahiàll Vidal. Es un mag\l'ífic 

cx<:m[lle de la imp¡'ldica activit;\t litentria 

de la majoria d'escriptors espanyols. 
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