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Un altl"C aspecte de la nostra propaganda ha d'ésser lai com se 
preveié fi la Conferència nacional, la seva extensió als catalans que hi 
ha escampats pel món. Potser direm i tot que la cons-iderem fonamen
tal. Entitats benemèrites, d'actuació patriòtica exemplar, han realit
zat per llur compte i a la mida dels seus esforços aquesta propagació de 
d'ideal entre els connacionals exilats. L'Associació pl"olcctora de l'ense
nyança catalana, l'Unió catalanista, Expansió catalana, ctc., han procurat 
mantenir relacions permanents amb individus o col~ectivjtats residents 
a fora de Catalunya, els resultats de Ics quals han estat ben profitosQs 
per a la :intensificació i l'expansió del sentiment nacionalista, 

ACCIÓ CATAJ..At'òA, per damunt de totes aquestes activitats ha d'esten
dre la seva, magna, Cap català resident a fora de Catalunya, sigui en 
territori enemlC o en país neutral, no ha de passar desapercebut de la 
llOstra organització, A dins d'ella cal que n'hi entrin el majol" nombre 
possible, D'aquells que en siguin adversos cal tenir-ne també coneixe
ment per les possibilitats d'entrabanc que se'n poden derivar, 

El català que marxa a l'estranger, hauria de considerar com a un 
dels deures primers el donar coneixement de la partida a aquelles 
organitzacions que com ACCió CATALANA. uneixen tots els patriotes de 
bella voluntat, [ això no pas pel rendiment econòmic individual que es 
pot obtenil' de la seva inscripció a la nostra llista d'associats, sinó pel 
d'un superior I-endiment moral i patriòtic a favor de la causa de la nostra 
independència nacional, 

I si la feilw -individual de cada català en marxa o cn exil, temporal
ment o definitivament, és preable, no cal pas considerar la que realitza
ran les nostres delegacions organitzades a totes les parts del món on 
sojorna un nucli va-st O reduït de catalans, Cal només un petit estímul dc 
la imaginació perquè se'ns faci tangible la importància trascendent-al de 
tenir allistats als nostrcs rengles els fills dc Catalunya escampats pel pla
neta, El poder-nos-hi comunicar constantmcn.t, el podcr-Ios estimular en 
llur tasca de prosselitisme internacional o ci pode,' rebre llur estímul si 
un dia atziao, ¡Déu no ho vulguil sentíem mjnv9.l' les nostres ardors 
patriòtiques, són factors essencials per a dur a la perfccció les nostres 
campanyes, 

ACCió CATAI.ANA, dcs d'aquestcs planes fa una crida a tots cls catalans 
trUllseünts o cstabilitzats en terres estrangel'cs, a totes les entitats, or
ganitzacions i pcriòdics afectes a la causa catahma que desenrotllen llurs 
activitats per a la Pàtria, perquè sccundin el noslre pla patriòtic aportant
hi la mateixa fe que nosaltrcs hi po~em, 

Tingui's en compte la trascendència quc per la intcmacionalització 
del nostre problema té el que ACCió C\TALAN.\ sàpiga a tot moment a qui 
ha d'adreçsl'_se per a atreure l'opinió indiferent, decantar simpaties 
vaciJ.Jants o mobilitzar cls eOI'S adictes! 
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Definitivament podem anunciar als 
nostres amics que els Estatuts pels 
quals es regirà ACCió CATALANA han 
estat aprOVAts oficialment, Podem tam
bé avançar que, n principis de tArdor, 
tindrà lloc Ja reunió general i la con
següent elecció de Junta. Curin ara els 
nostres amics d'intensificar llur pro
paganda entre els patriotes que no 
figuren encara en els rengles d'AccIó 
CATALANA per tal que a ¡' hora de cons
tituir definitivament la nostra organit
zació ens hi trobem tots aquells que hi 
havem posat la nostra fe de catalans, 

••• 
Per A facilitar lA inscripció han es

tat editats uns carnets que contenen 
deu fulles, de soHicitud, Aquells amics 
nostres que vulguin propagar Ja ins
cripció, poden adreçar-se a les oficines 
d'ACCIÓ CATALANA (Trafalgar, 14, en
tressol) on gustosamem se'ls atendrà, 

••• 
Els actes inicials que venim anun

ciant com de pròxima celebració a Ri
poll- 27 agost,- van tenim l'adhesió 
de tots els nuclis comarcals, Del Ripo
llès, de la Vull de Ribes, de Campro, 
don, de la parI alta .de lA PlAna de 
Vich hom rep noves. falagueres 
per l'aplec muntanyenc que amb 
tant d'ardor preparen els nostres 
nmics d'aquella comarca. 

Anunciallt aquest" Primer aplec co
marcal d'Acció catalana", s'han editat 
uns cartells que s'escamparan profu
sament per aquell indret de Catalu
nya, 

El míting tindrà lloc a les 3 de la 
tarda del 27, a la pinça pública, o en 
un clos Adequat cas de mal temps i hi 
parlaran, entre altres. els senyors J. 
Bofill i Mntas, A. Rovira i Virgili, Ven
tura Gassol, Martí Esteve, Lluís Mas
sot i P. Vidal de Llobatera, 
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L'orgull ,te la forca. En el nostre 
primer article.: dedicat al tema del front 
únic nacionali~la català, exposàrem 
les condicions c<òenciab per a la seva 
con"òtitució eficaç i duradora. Tot for
mulant aqueIxes condicions fixaciÓ 
concreta de l'objectiu comú, compro
mIs de no entrar en negociacions par· 
ticulars i de no fer la pau separada 
pensArem en la dificultat màxima per 
a arribar a una intel·l1gència en aquest 
punl. Opinem que la dificultat màxi
ma radica en la creència dels pronoms 
reglOna¡¡<;tes que ells representen 
l'uniea força políticament valuosa del 
moviment català . Pel això el:. repugna 
l'acceptar aliance amb condicions i el 
compartir le tasque:. directives amb 
altre~ elements. Tenen de les aliances 
polítiques la :r.egüenl concepció : "Nos
altre fixarem l'objectiu de la cam
panya un doble objectiu, amb una 
cara per al públic i una altra per als 
inicills ,traçarem el pla e!'otratègic i 
dirigirem la batallu. Els nostres aliats 
no tenen altra feina sinó la de seguir 
les nostres indicacions. En compensa· 
ció el~ respectarem les actes i els cà
rrecs, i els encomanarem alguna fun
cio decorativa." 

No havem de negar que la trista in· 
capacitat deh. homes que durant els 
darrers temps han dirigil els grups na

.cionalistc'ò anomenats d'esquerra ha 
convertit la Lliga regionalista en 
¡'única forç:l eficienl del catalanisme 
polític. Han tingUI els regionalistes, de 
fet, l'exc1usi\'1I en la direcció política 
del moviment patriòtic. l.es actuacions 
que han aparegut com a actuacions de 
conjunt Assemblea de parlamenta
ris, Estatut de ¡'Autonomia eren en 
el fons actuacion.s regionalistes, per 
al descabdellament de la qual s'havia 
obtingut el concurs d'una nombrosa 
comparseria de dreta i d·esquerra. Dos 
o tres homes ho portaven tot. I ja no 
hi havia darrera d'ells el seny i la 
radical cata lanitat d'En Prat de la Ri
ba. Predominl\ la impulsivitat sobre 
la reflexió, els salts con tradictoris i les 
gambodes sense esma sobre el repo
sat caminar amb orientació segura. 

Aquesta força que hon tingut a les 
mans e ls directors regionalistes els ha 

fet orgullosos. Han cregut en la prò
pia infdlihi1itat. I han ,>cntit un crei
xent meny ... preu per tot!<- aquells qui, 
dins o fora del clos de la Lliga, han 
posat en dubte la bondat de les orien
tacions i els rrocedimenrs que han 
prevalgut en els darrers anys. 

L'objectiu exterior. En,; decantem 
a pensar que el front únic projectat, 
en el seu aspecte exterior, és a dir, 
d'actuació davant l'Estat central, és 
avui molt diflci1. l.a reproducció dels 
moviments passats la fa impos'iible 
"actual estat d'esperit deb patriotes 
catalans. Una ~l'1In ma~sa d'aqu~ts 

no admeten que un alçament patriò
tic acabé"-. en cas de realitzar·se de
terminades eo;,perances. amb la forma
ció d'un miniMeri Romanone~-Cambó. 

Més val, per a tOl!'; plegat!';. que a
questa nova acció exterior la duguin 
exclusivament per llur compte els re
gionaliste~ que hi creguin. No es pot 
demanar la cooperació dels nacionalis
tes integrals per a aqueixes manio
bres madrilenyes. Ni es pot inventar 
un objectiu fantàMic que !:.erveixi per 
a dissimular el veritable objectiu. 

Les actuacions d'aqueixa mena són 
purament i especfficament regionalis
tes. Els ¡ínics aliats naturals. que en 
aquest terreny ha de trobar la Lliga 
són els dòcils cavallers de la Fede· 
ració monàrquica autonomista o al· 
guns maurins c$Cadu .... ers. 

El front intnior. Caldrà. doncs, li
mitar ara el front únic nacionalista a 
la lluita inlerior? 

Din!' Catalunya, una bona part dels 
catalanistes de la Lliga actuen com a 
nacionalistes. I ~ que, en veritat, ho 
són. Els regionalistes efectius de la 
Lliga són uns quan ts senyors que, per 
mutues conveniències, hi viuen com 
a rellogats. ~s en projectar-se sobre 
la polit ica espanyola quan la polltica 
de la Ll iga esdevé verament regiona
lista. 

Si en l'actuació exteri or els catll la· 
nis tes dels diversos sectors no podem 
avu i avenir·nos, en canvi ens podem 
avenir en la feina interior. Catalu
nya endins, ens trobem units per una 
mateixa idea bàsica i per un mllteix 
sentiment fonamental. En els Ajun. 
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taments, en les corporacions oRcials, 
en Iota la vida cata lana, els nacjona~ 
listes han d'aplegar llurs esforços en 
l'obra comuna. Aquest 6; el criteri 
que ha dictat als llOstres amics del 
Municipi barceloní llur atitud recent 
independència polltica respecte a la 
disciplina de la Lliga i manteniment 
de la majoria consistorial catalanesca 
per al govern de la ciutat. 

.JUi)PLI(!l'B .o; 
Després dels atemptats esdevinguts 

suara a Badalona, havem llegit en al
guns diaris una censura adreçada al 
governador civil de Barcelona. Està 
molt bé. No serem nosaltres el!;, qui di~ 
sentim d'aquesta actitud critica. No
més farem constar que el .. diaris al
ludits han esperat potser una mica 
massa a dir llur pensament. Calia, l'er
qué ningu no els pogués acuo;,9T d'empi
risme esquiRt. que des del primer dia 
l'haguessin proclamat clarament en llur 
primera plana. Esperar que un siste
ma frsca"5i IOt sol per dir: "Aque~ 
sistema és dolent, no té gaire grà
cia". Esperar qpe uns procediments 
es mostrin ineficaços per escriure: 
'aqueM~ procediments a més a més 

d'estèrils, són immorals " , enclou una 
certa dosi de mala fe. 

En realitat, la immensa majoria dels 
catalans han incorregut en aquests pe_ 
cats. Cal que publieament se'n pene
deixin i que no s'ente!:.tin a dis
.. imular amb hllbilitat!> llur caiguda. 
Aleshores que Barcelona era un camp 
de batall a, hi hagué en les classe!> di
tes directores un esverament inRnit. 
Passà el que passa en les Ilal'!1o d'espe
rit pobre quan un malalt arriba a una 
gravetat desesperada: un parent, un 
amic, la portera, parla d'un remei vil 
o d'un curandero abjecte; la familia 
l'escolta i s'exclama. "cuiteu, cuiteu; 
porteu-lo. Potser, si. ¡Qui sap! Qu~ hi 
perdem de provar·hò?" 

Cal no oblidar mai, ni en els mo
ments de màxima tribulació, que pro
vant e ls remeis indoctes com acudint a 
les pràctiques superst icio~es, sempre, 
sempre, hi perdem a lguna cosa extra or
dinàriament important.Abdiquem, si fa 
no fa, de la nos tra condició de civi
lil7.at5; reneguem de la part més flna 
i substancia l de les nostres ereènci es. . .. 

Mentre ha dural l 'experiència Mar-
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tfnez Anida ha semblat que circulava 
la consigna de deixar 11 segon terme 
el sentiment nacional. Hom dirà que 
no era una consigna, sino una imposi
ciò de la realitat. Anem a pam!'. 

Quan un patró sota l'amenaça sin
dicalista no ha tinguI c ... ma de fer pro
paganda del nostre ideal capficat 8mb 
la defen~a de la seva persona i dels 
seus ínteres~os, no ha estat un espill 
de ciutadans però ha estai un home co
rrent i, per lant perdonable. PerÒ el 
ca~ de Ja majoria dels plltrons és una 
mica més greu. La majoria dels patrons 
no sols ha deixat de fer nacionali!ime, 
~inó que, hipòcritament, per tal de con. 
graciar.se amb e l dipositari de la força , 
s'ha 8!:>social a actes francament anti
nacionals. Havem trobat llurs noms a 
la lli~la d'assistents a una feMa o a un 
homenatge cortisà; els havem vist com 
es precipitaven a una subscripció ser
vil o com picaven de mans cn un aCle 
patriòtic de la plltria d'altri. 

Això ja no era ci gcst elemental, 
primari, irreprimible de l'in~t¡nl de con_ 
"iervació. Era una pro!'itituciÓ perfec
tament reflexiva. 

Ara, sembla que s'inicia la reculada. 
TOI~ tornem a ¿"ser d'acord en Què la 
violència no és la panacea de les nos
tres dolors i que e l poder espanyol, 
ni amb militars ni amb civils, ,ap resol
dre e ls nostres problemes. Felicitem
nos-en. I, sobre lot, fem vots per què 
duri. 

••• 
El futbol, escrigué algú no fa gaire, 

ha esdevingu t el nostre esport nacional. 
La dita sembla certa. Desde POrt-bou 
fins a Tarragona, paS$,8nt per Mo1Je
ru<:a, les pilotes de cuir fendeixen l'ai
re i els molts offside, out, corner, kik, 
etc., s'incorporen al nostre idioma des
prés de patir algunes modil1cacions cu
rioses. 

1'ot axò va molt bé. No veiem in
convenient a què la vanitat, el gust de 
l'espectacle i l'alegria de l'èxit, trobin 
en el Futbol una canalitzaciò recunda. 

Però tOts aquests pactes i contractes 
que a hores d'ara cstan signant alguns 
club!;; catalans amb jugadors de Galf
cia, de Madrid, d'Andalus iA , confessem 
que vénen a introduir en el nostre fut
bol un factor absolutament inoportú. A 
nosaltres no pot engrescar-nos que 
l'habilitat o els diners d'un club català 
acon~gueixin formar amb elements de 
dins i de fora un tl!am formidable, 

Un professionalisme a base de Ca· 
talunya fóra una equivocaciÓ, però una 

equivocaciÓ interessant. Un professio
naisme a base d'Espanya és una cosa 
completament poca solta. Tot d'una 
desapareix ]'e~tlmul e .. sencial. Presen
ciar l'èxit d'un leum integrat per cata
lans, andalu"io!li i gallecs, baldament 
s'aixopluguin "iOta els colors d'un club 
barcelonl, enc¡ farà la mateixa impre .. sió 
que presenciar l'èxit d'una troup~ 

d'acròbates franco-italo·txeco-alemanys 
llogats per un empre!>Sari de la Barce
loneta. 

III 

Mariners hiss('u les veles, 

la mar és obnta encar 

i l'~stre/la so!itiJria 

ja bri/Iu ~ntrl' al i mar. 

Com mrs lluny anl'U d'Espan\,Q 

miUur I" p("lreu capçar: 

/luny d'eUa l'aigua ls tan alta, 

que s'hi foncn cel i mar, 

lluny d'ella l'aigua és tan pura, 

que fins sap enamorar 

els estels que s'hi deturen 

cansuts de tunt caminar. 

Prenl!u les nallS dI! més veles, 

que el vl!nt ll!s faci volar, 

!;i l'esfrl se us pongués ara, 

no el podriem ja abastar, 

que els estels errants que es ponl!n 

;0 no tornen u passar. 

Preneu les naus més lleugeres, 

que el vent les faci volar, 

sense llast d'or ni de plata 

ni res que pugui pl'sar. 

L'l'sfd que Déu ens destina 

mai ningú d féu decantar 

a pes d'or ni a pes de plata, 

i ai del qui el pogués comprar!, 

que se'l tornaria a vendre 

pel preu que li lla costar, 

Sols poden haller estrelles 

els que Dtu predrstind 

i els que tenen les mans pures 

i el cor encès a la md:, 

IJ E7'.I7'.JiJS 
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L'ADOLESCENT 

Heu's acl, portanl a )e~ oflcin~ l'ale
nada d'una rosa, l'adolescent patriota, 
Ah, ma"i". alt, inhàbil per a jugar els 
braços harmònicament. adés extre
mant-ne el moviment, adés encongint
los, ha vingut a la vegada tímid i ardit. 
SoHicita la .. eva inscripciÓ. Li pregun· 
teu el nom. Molt ansio~ament u .. pre
ga d'omplir-se ell la soHicitud. Us diu 
que ra"isarà a pagar a les oficines. 
S'abona per una quantitat <¡uperior a 
del ... més humils, inferior a la del 
mé~ generosos. Deixa e!'tesa la pa
pereta di .. simulada entre el paperam de 
In taula i marxa 101 depres .. a amb una 
veu feble de comiat. Un cop fora, en 
repa~sar la soHicitud llegim amb certa 
sorpresa el cognom, Després l'edat que 
encara us <¡obta més: 1 $ aflyS. Els es
tatute¡ fixen l'admissiÓ als 16. 
Ve~eu una entrada clande .. tina Que 

u .. emociona llargament. 

L'ESTUDIANT 

Es fa conèixer a les oficines, por
lant a la vegada 6 in .. cripcion!!. I1s una 
presentació recomenable No en té 
prou rer?>, i demana més carnets d'ins
cripciÓ. Al vespre compareix amb sis 
noves inscripcions, Ale .... hores, atenta. 
meni i amb simpatia, l'e''icoltem. El .. 
seus plans per a precipitar l'adveniment 
de la llibertat de Catalunya sÓn vastos; 
ago!'tftrats. Tota la imaginació exallada 
d'un cor generÓs de patriota ~ mobi
litzada per preparar la campanya que~ 
en un moment donal, ha de fer aixe
car en massa al poble el dia de la Ilui
la definitiva, Tot parlant, en els ma· 
teixos mots seus va trobant les tare!'!" 
de la catalanització defectuosa dels na
cionals. "Cada vegada diu vaig 
veien I la tasca enorme que cal em
prendre per a retornar als catalans el 
senti l de llur nacionalitat." I va no+ 
menant i enumerant felS concrets que
amarguen el cor de lot patriota cons
cien t, "Sis generacions d'estudiants 
catalanistes, gairebé inútils." I passa 
llista del que s'ha fet. Poca co ...... 
"Caldria que la nostra generacio estu· 
diantil fes la campanya definitiva,'· 
Aleshores recorda la tragbdia !ingUls-
tica a l'Universitat. Ell mateix hi ha 
desenrotllat 1C3 lliçons en caslelli, sen-
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se adonar-se de la humiliació que re
presentava ... Això- diu resoltament 
s'ha de acabar." I proposa de promou
re des del curs vinent un conflicte 
diari a les aules. "~s vergonyós que a 
la millor edat de la nOMra vida claudi
quem del millor dels atributs del nos
tre ciiperit. Prou vagues per dema· 
nar restes, ni per complaure el revol
tós "caslna"! Des d'ara, a l'Universi· 
tat, hi entrarem com a homes, com a 
homes catalans, o J'Univer.;itat no s'o
brirà! Ale~hores li fcm veure la man
ca d'ambient que hi ha encara per 
imposar el sentit nacional a l'Universi. 
tat. Ens referim a la fredor, potser ex
plicable, (pOl inlere~ar-nos a hores d's. 
rn aquesta autonomia ?), amb què s'ha 
rebut la su"pensió de l'autonomia uni
versitaria. Reaccionam del seu exalta
ment hi consent. I diu: "Perb jo us 
assegur que no obrin! m~ la boca per 
respondre a classc sense fer conMar 
abans ben alt, i en català, la meva pro
testa per veure'm obligat a usar una 
llengua imposada. Qui em vulgui se
guir ben vingut serà." I això, segons 
ell, fa temps que hauria d'ésser ri
tual. 

L'estudiant en els. vuit dies que fa 
que hi tenim coneixença, ha portat 
vint-i·sis inscrits a ACCió CATALANA ..• 

L'EX ILAT 

Ve del migdia de França. ~ un 
simpàtic torner. D'ençll de la Solida
ritat que és rora de Catalunya i gaire
bé mai mes no habia ~abut res del nos-
tre moviment reivindicador. Ni tan sols 
quan vivia entre nosaltres n'havia es
tat un adicte; m~ aviat s'havia distin
git pcr ésser·ne un adversari fogós. 
Ha estat, com a ciutadll francès, a la 
gran guerra. S'hi assenyalà pel seu va· 
Ior. Després de quinze anys ha vingut 
uns dies a Catalunya per a veure, en 
un vi latge marf, els seus pares. De 
pas pcr Barcelona veié un dels nostres 
cartells de propaganda, plantat a una 
cantonada. El neg! atentamen t. Com
prà, en el primer quiosc que trobà avi_ 
nent. el n." l de la nostra publicació. I, 
inmcdiatament, s'adreçà a les nostres 
oficines, demanà dades referents a la 
organització, preguntà pel moviment 
polftic i demostrà ésser un formidable 
enemic del sistcma evolutiu i possibi
lista. Ens donà la seva adreça ac· 
tual i àdhuc les probables Partia l'en
demà. I després d'inscriure's i de fer 
un donatiu en pagament dels seus in-
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compliments passats per la Pàtria, 
se'ns acomiada, dient amb gran fervor: 

Quan mobilitzeu, aviseu-me ... 

EL SEGARRENC 

Per una mena de pre.c¡sentiment estil 
convençut que la nOSlra organitzaciò 
é~ la bona. De l'alta Segarra, pagès 
de mitja edat, per etzar ha sabut la 
constitució d'ACCió CATALANA i ell, 
que mai no havia militat en cap par
til catalanista, de cop s'inscriu als nos· 
tre~ rengles. Aprofitant una seva curta 
estada a Barcelona, ens ve a trobar per 
a dir·nos francament el !;eu parer. Ell, 
republicà de tradició, només té en la 
història dcls seus avantpassats que 
fctes heroiqucs acomplides sota la 
bandera de la Llibertat. Son avi, per 
la Llibertat havia lluitat coratjosament 
i, per la Llibertat, son pare mori. Re
publicà federal fins ra poc, la desor
ganització del partit i la deserció dels 
cabdills l'han apartat de tota polit ica. 
El sufragi, segons ell, és una Farsa. 
Mai més no votarà. "El problema de 
Cata lunya, ens diu, no té més bandera 
que la mateixa per la qual varen lluitar 
avi i pare. Sota aquesta mateixa ban· 
dern que avui és la de Ca talunya, vull 
ll uitar jo també." Si In Ll ibertat per 
els seus avantpassats simbolitzaba les 
idees progresives de llur temps, per 
a l segarrenc la Ll ibertat és avui Cata· 
lunya. No hi ha per a e ll ni problema 
regionalista, ni autonomista; hi ha no
més un problema de Llibertat." Si us 
falren vots, no vingueu pas a cercar el 
meu, puix que els vots fi Espanya, no 
donen pas la Llibertat. Toqueu només 
a sometenl que jo sé bé 0:1 es adre· 
çada l'eina eRcaç de què es varen val
dre el meu avi per ll uitar, i el meu 
pare per lluitar i morir". 

IlEYISTA DE LA 

PREJUSA 

Al Gironès (I agost), el senyor M. 
M. publica un article molt a l to de la 
campanya empresa per ACCIÓ CATALA· 

LANA. Aque.sta unanimitat de parer, 
aquesta simultaneïtat d'opinions idèn· 
riques expressades des de diversos in
drets de Cata lunya, garanteixen l'opor
tunitat de l'organitzatió derivada de la 
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Conferència nacional. Si les millors 
voluntats dels patriotes catalans mo
dulade~ a chor eleven les mateixes ell· 
lides exhortacions, ve caldrll convenir 
que manca només una més alta volun
tat oportuna que Ics uneixi perquè 
l'abrandament del qual tothom parla si· 
gui immedial. No ca l temer l'~er ob
cecat ni l'insistir massa en la mateixa 
dèria: 

~ Ue predicar un dia i un altre que la 
principal ta~ca a fer Ptl~ capdavanters 
dels nostres ideals, tant e[s de la dreta 
com el~ de l'esquerra, és [a instrucció i l'du. 
cació del ¡wle català. no sols ¡)('r a fer
Io Iledet en l'ordre lQCÍal, ~inó també • n 
l'ordre I>olitic-patriòtic, i unir així 1<'1 

ducs ¡¡araules cn el concepte d,' (IUr polític 
ací, vol dir org;lnituci6 i funcionament 
de 10h l':ls elements d'una natió i més 'n

pecialme11l dcoll ;lI,arcll$. orguel i mrm

bres qtW inlervin¡tuin en el funcionament 
i direcció dl':h 5l'1U afers ])úbliCl". 

~ Pel que atany a l'«lucació del ciutadà 
en l'a$I'~le polit ic rella completament 
dl' curada; pl':r aiXÍ! ens trolxm dissorta
dament avui amb tanta de fredor, amb 
tanta d'indiícrèllria. amb tan ¡lobre edu
cació [}I,lítico-patriòtica dd català, del fill 
de la no~tra aimada terra, d'aqu<,st home 
tan trl':hallador, tall emprc:nador en lc:s 
altres comandet": 

~s la desnacionalització a què tant 
ens venim referint nosaltres. ~s cert: 
l'educació nacionalista dcls ciutadans 
de Catalunya, si per ventura no és inè
dita gràcies a l'esforç dels mes genc· 
rosos i desinteressats, podrrem dir que 
és rudimentària. Només aquest con
vencimcnt donarà una exacta visió de 
la realitat i en conseqüència, assenya
larà la tasca prèvia qqe cal fer. 

"Tol bon català, tot bon patrici català, 
tot aqul':ll qui estima com hom deu la 
seva pàtria, ha de ~bcr quI': a més a mu 
dtlt deurtt mattrials que In lleit d'ella 
li Il':nyal~n, en té tambe de m()rals l':lIverl 
ella, com són els de formar en els rl':nglu 
dels que l'acondueixen al JeU tngrandi~ 

ment. (;,. de la mateixa manera que ve 
ohlifl:at a fonnar-hi con les deli exheiu 
que lluiten pl':f manament dl':ll (1irectOfl 
del, E\tats, quan ai"J és neecuarï'. 

I és just que aquest deure en porti 
d'aparellats una colla d'altres: "el sa· 
crifici envers ell i el respecte envcrs 
aquell qui ll uita a costa t seu encara 
que sembli flaquejar". ~s aleshores 
que cal donar tot e l preu al nostre co
ratge, lluitant amb més braó per a su
plir les deficièncias dels més capaços, 
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('o " u, ,,IuI-; 

La N01'a Conca, de Montblanch, (15 
juliol), ra una referència al n.O I de 
"AccIó CATALAN"", 

~lIi havem lIe¡i! algun. arlicle5 amb 
els (¡uals l'~lem completam, nI d'acord, 
d"J1;I1l\ al l>l'riòdic la ~('nsaçj6 d'un ama
rament de catalanitat intdligent. Entre 
el. In-balls doctrinal~. molt curo~amellt 
e_l'riu i pcn~at~. haVl'm trobat una defini
ció i COIll:Cptl' de $cparatisme absoluta-
1l1t"111 idi'ntic a r('XpTc~~at a les nostres 
plants al nÍlmero dnrrer en un comentari 
cl~ açtl'~ dr,\[lrmólció catalana cdebrau 
a Bólrcdona ", 

Aquesta coincidència amb el distin 
git col-lcga nacionalista cns !s ben 
agradable. Tot amb tot i a parer seu, 
en alguns del .. comentaris rets al Vul
tanl de la celebració d'aquells actes, la 
coincidència no t~ total. Si bé comprèn 
que ens defensem de la qualificació de 
criticistes i de.c¡csperançats que ens ha 
btat llançada, no troba digna ni cata
lanesca aquesta po!:itura, 

Si la comprèn i la comprensió ja 
SUpO!la també una coincidència de crio 
leri no hauria de estranyar la nostra 
positura, ~s natural que a pesar de la 
seva comprensió, no comparteixi la 
nostra actitud: de compartir-la estaria 
en tòtum amb nosaltres, Trobar-la poc 
digne i catalanescn seria, de persistir 
nosaltres a rectificar aquests qualifica. 
tius, iniciar una controvèrsia en l'opor. 
!Unitat de la qual no creiem, Segu. 
rament ens enclourfem en un cercle 
viciós de retrets, ACCIó CATALANA té 
un pla establert d'actuació, Des 
d'aquesta publicació o per la propagan_ 
da oral n'anirà descabdellant els punts 
essencials, Seri¡ per aquest mitjà que 
les diferenciacions o les coincidències 
es taran clares, Pressentim però que 
tots els patriotes que no tinguin un 
partit pres intransigent, entraran a for 
mar part de la nostra organització, 
superior a Iota tàctica de partit i lligam 
magne dels nacionalistes àvids de rea
litats, El nostre goig serà que la Nova 
Conca pugui sense temor i ben aviat, 
contribuir a la propagaciò del nostre 
ideari entre els seus amics de la co
marca, 

Cal -diu "Essa" a Gent d'ara de 
Granollers -que la reacció patriòtica 
d'avui sigui duradora, peMlistent: 

"No llU un liri~mro mQmenl;U1i; cal quro 
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duri tOl el Il('("t " ari, que no tingui fi, fins 
a qUt ~ij(ui I>.:n a termt ,'a('umll1immt dd, 
nostru id('al~, fins a qui' t'lif!'uem ru$Oi
ciat, de la lIil~rtat (jue ara en, manca" 

Heu's acf, encara, noves paraules 
significatives, ts indispensable la per· 
sistència en l'ideal. Cal que això que 
apar una revifalla temporal, sigui el 
batzac definitiu, Per això és precis: 

• ConeÍlo,er l'uperit d~ Catalunya, identi· 
ficar-se cada indi\'idu amI> la personalitat 
collcctiva, IIc.n ('(,"vençuts dl'l qu(' volem 
~entircm l'orgull d~ la nostra r.lça, no 1I0,t
¡}()!Iant \'ideal d'a11ih"rar~la a /=all altre 
inl('res, Serà aleshores i nomes alc,lwr('I, 
qur amh la força qu(' dOlien ('1 IITnpi con
venciment i la ¡¡r!lllia co!Uci(oncia de la ra6 
del que r~ dtmana, qu(: podrtm dirigir-no~ 
a qUI Jig\li i ~rn~(' afeblimtnt ni tran~i

gèlida de ('ap mtna H. 

Aquesta unificació del lC:xic poHtic 
en els periòdics nacionalistes de comar
ca, fa pressentir que aquell front únic 
del qual hom ve parlant insistentment, 
serà facilitat per aquests guaites de 'a 
premsa catalana, 

E l frQul " " h' 

"Fibló" a la Tralla, a propbsit d'a
quest tema de tanta d'actualitat, cs
criu: 

"erríem que han d'inttgrar-Io tots els 
elements nacionalistes, ptn,in com ptnsin 
en matèries polit iques, social! o religi05(,s, 
mentre aect¡lIin com a fmalitat 'uprtma 
dels nostru ideals la independtneia de 
Catalunya, 

Ateus o creitnt~, burgtllOS o §indleali~t('l, 

tnts poden i han de tenir cabuda a Iu 
rtnglrrtS de l'exèrcit allibtrador d(' la 
tl;ltria_ 

Ho havem dit: ho repetim, l\osaltreJ, 
en l'ordre I",liti<", 'Om rcpuhlicall': W 

l'ordre ttOnbmic, socialistes; ('fi l'ordrt 
religió" tolerants amb tutt, le, intimu 
creèndu i, no obstant, la nostra 01lilli6 
és la més arrunt u:pr('S5:ula, 

Enttnem aiximattix qUt cap d'aque¡t' 
mati"l1~ integrats dtl front únic no ha 
d(' plegar bandera ni ha d'abdicar d('1 
~tu pensar, Poden, millor dit, respectant. 
sc mútuament les particulars cr('Cllets, han 
d'anar units i compaeles a !"('Soldrt la 
qüestió prèvia que ptr tot. eh na('iona
!¡sttS no és altra avui que la llibertat de 
la nació catalana, 

Un vl'gada obtinguda aqut5ta, haurà 
arribat el moment de lluitar rlllrt nO$al· 
tres per a determinar la forma en què 
haurà dt r('gir-~e la Catalunya alliberada. 

Barallar_$(' avui per a H~ur(' de quin 
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color ha\'('m de I)intar la c:u.a 'l'nse hav('r_ 
hi entrat ('li rooS5enió e. ~enzillam('nt un 
ah urd, ros malgastar l'n('fgil'', es. ('li una 
paraula, n:frormar l'tstada de l'intrús domi. 
nador a casa nostra, 

_ \questa é~, ainC<'ramcnt, el nostre cn
ttri com a nacionali'les. criteri ,o.tingut 
,~mpre tn les nostres IITopagarAtli, criteri 
quI' ''l' a çon.pgrar una vegada més ell 
prinçil¡j~ ¡,els (Jual, fou fundada la L'llió 
("alalanisla ~, 

En el n,O 2 fèiem una curta refe· 
rència als moviments; bretó i proven
çal. Fa poc, amb motiu d'haver pronun_ 
ciat un membre del Govem un discurs 
en bretó, s'ha debatut entre alguns dia
ris frnncCS6s la qtlestió reftionalista 
en llur pais, El RappeJ diu que de no 
é:s~r l'activitat i el patriotisme fran
cé!; dels diputats republicans per la co
marca bretona: 

.. Brl'tanya hauria esdtvingut una Irlan
da lligada al~ Rancs de FrançaH, 

Un diputat francès, el senyor Preo 
vet, ha escrit una lletra a Lton Dau
det, de la qual extraiem els següents 
paragrafs: 

~ Jo ~ó ben sensible a l'encant de !e. 
nostres lIengu('s locals i particularm('nt 
del bretó i del provençal, però si aqutBt. 
idiomes s6n un regal per als cen;lc!e, (\'('1-

perits curiosos ¡ cultivats, no han dt ~('r

vir ptr a la politica", 
MQuan amb el fi evident dt curar la 

~eva popularitat i de fer-te un reclam 
l'1t'('!Oral. un membre de govern o"ra com 
ho ha fel M, Rio a 8ret.n}'a, jo Iroo 
1\(,nIU (IUI' obra contra l'intl'rè. supf'rior 
de França, per tal com la majoria dels 
5('US oients, ('~peria eurlS i poe in~tru¡tI. 

n'han reeollit la impr~uió qu(' França no el 
mt's que una Ftdl'nl'ió de pdit(', nacionJ 

no pas \U1a sola i üníca naci6", 

L'Action française, que com sap 
és tendencial ment regionalista, deren
sa l'ús de les lIengues provincials, coc:a 
que no va contra l'unitat superior de 
la nació, Contestant al Rappel pregunta 
a quin indret de la Bretanya ha vist 
enlairar la bandera de la independèn
cia i on han estat vistos, com hom ha 
insinuat, prodroms de guerra civil. I 
termina dient: 

"Fra~a és massa 5Ò\lidament cnn .• tí~ 
tUlda Ilcrquè corri el menor risc d(' Itpa
rati~m(', Deixeu l':spandir lIiuremenl Itt 
nO~trel províncies, i Franca hi guanya.rà

H

, 
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Ln, iudej)(!Ufll' u c itl 

(le l ' .J;) lItò"i" 

l'is durant Ja Revoluci6 ru~~ que e1¡wble 

cstuniil ha empri'S de con(lui,tar la seva 

lliberta!. l'er", els 'cu~ e,for~()5 cnveu la 

indtllcndi'nçia nu CUll,tituicixl'!l pas un 

fen"men ,ilbit i pa,s;¡.t¡¡:tr, con,('cul;U a la 

guaTa i dckrminat pel deshal!e,tamcnt de 

la ituari6 inh'Tnacional. I)ivenca vcgadc, 

havi. ja temlllat cdoTÇos ~cmblantll ton el 

CUT$ de la hi"iJria, i al¡uest, l's!reien llurs 

força de Iu a~piradons prufundes d'a(¡uest 

polllc 1'1:1' una vida mdq",ndtul. ¡..el> rei· 

vindicaci"n.~ dc].¡ l'stonian~ ,ón la consc

(!ucnc;a de !lur arnOT inuat per la llibertat. 

i tc,timonien llur a¡Jtitud d(' dirigir ells ma_ 

teixos llur evolució intdh'(lua! i 11{,lítica al 

mateIx !t-111I's 11m' llur dc~ig de 53h'a· 

Ij:\lardar el grau de d\'ilitzaei6 a llUC han 

pervingut; ól.\'ui com a1tr~ temps, ~6n l'ex. 

prc~,i6 l''¡;lica i n~'n'hó¡ri:l de k~ furc" 

p~i~"1)li'giqllc~ d'un puhle e'lmc;ent dd seu 
hl'trlt I la con (,(¡ul'nci:.. d, factors llistò

rics netament detenmnants. 

Entre els IJrmcil,\15 factors qUt' han de 

terminat d poi,le estonià a formular aquu

te! reivinclicac¡',n1, cal cIJJl~id<,;rar d'una 

¡lart, !es condkiOl:§ n¡¡turals i Ics órcunh

tà1H:iu hi,~ti)riquc. que li han permes d'es

cometn: la rC;IJittaci6 dtl seu ideal nacional 

tn tOh ~h dominis d,. la vicia pública, tal 

com hu exi~cix l'in~lint di.' conservadó 

truna naclt), 

O'altra part, al defora del ~cnlit i de 

l'activitat l'olitiqucs que el poble estonià ha 

demostrat JCnIJlre en els moments decisius 

de la seva hi~túria i (Iue de nou s'afirmen, 

les idees univcnalmcnt admeses avui sobre 

ei d ret dels pobles a dispo~ar d'ells matei

xos i sobre la Societat de Ics nacions, grà

cies a [a qual, Iu rewlm;ions pràctiques 

per al reconei)(~ment dels drets dtls pobles 

apresos podrim t:utr ohtingudes, ajudant, 

en una molt llarga mida, a compendre i a 

ju,tificar :Ulucstcs reivindicacions, 

En li, emili!! pd seu amor Ilrofund de 

la llibertat i convençut que la realituci6 

dels seus ideal¡ (1Olitics, a [a qual el seu 

duenrotllament inteRe<:tual i econòmic s'ha_ 

VIen preparat, pog"Ué fer-se en harmonia 

amb l'interès general de Iu altres nacions, 
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el ¡lúhle esTonià proclamà durant la revo

lució rus~a la .eva indepcudèucia poli

tlca, L'actt fiti lI! novcmbrt: 1<)17 san

t'mil.! a{¡UI'Sla detenninaci6. ,\rnh a<¡ubt 

acte, d Con~t'1l nacional e~toni.à es pro

t'lall1;i l'únic dcll'ntor del poder sobirà en 

ci pai d~claril E~ti)11ia lIoliticamtnt 

independent. \quest Consell nacional CMo

nià ha e~tat t'lcgit, eLl aplicaci6 d~ la llei 
d'autonomia e.toniana promulgada [Iel go

vern provisional en el Iol d'abril de 19'7, 

al sufraJ(i univtrsal ~l'crel, igual i directe 

amb rCllre~cntaci6 pro(lOrciona!' Els Iln'ls 

¡;Hbiran~ com ch drt:ts 1cgislatiLl~ a l'Im

lIeri rus havent e,tat trameso~ al gQvern 

pruvi..ional de RÚS5i;¡, d'una part (,,'r la 

Duma d'im¡ICri i d'altra part pel darrer 

tlett'ntor dc la corona ru~sa, d Com,ell 

nacional elegit en virtut de la llei d'auto

!lumia promulgada pel govern provicional 

apareix corn \1na assemhlea rigorosament 
legal. 

Dc fCI, ci CorhclJ nacional c~t(Jniil reu

nia no ~olament l,Is representants del poblI' 

cstonüi, an, taml~ els representants dc 

Ics Inllluries ctniquts del pai" i tot~ dt 

partits "olitic, d'Estimia hi ert'n rcpre~tn 

lats, 

Aqul'sl Cometi n;\.(iollal t'SlOnià, adOI)ta 

Unanll1Wlllcnt 1C!> tres sl'¡¡;ut.nts reNvluriol1li' 

l, El (011)e1l nacional estonià es pro

clama únic detcntor del poder sobirà d'E~tO

nia, lin5 a la reuni6 dt, l'assemblea cons

tituent <.n:,tol1;a, 

ol. \mh t'I fi de prendre una declsi6 

ditiniti"a sobre clt fonaments de la vida 

()olitica, ~obrt' la forma d'Estat i la creació 

d'un poder dCI1HJCrata, una c\s!tt:1l1hlca çons

titutnt ~erà inces~antmtnt elegida damunt 

la base d'un sufragi democràtIC, 

J, ¡'~n obrar tn el seu lloc, en l'intt'r

val de les seves sessions, e[ Consell nacio

nal estonià Ira,met els seu~ poder~ 

funcions a un comité eoml)ost dt' ] presi

dent, dt'l, antics dt'1 CollScll nacional i 

dels membres de l'administraci6, Els dc

crt'ts i dis (IOSiçion~ d'alluest Comitè han 

d'~$St'r sotmesos a la dedsi6 definitiva del 

Consell nacional a la seva sessi6 vinent. 

Per un acte dd aS de novembre t9t7 

t.1 Comell nacional CI prorrogà Iler a donar 

el temps al Comitè a què ens havem referit 

d'instaurar t'I novell ordre polític al país, 

El lJ gener [9111, l'I Comitè prengué Ie.~ 

seguenU d«isions : 

t, P roclamació de l'Estònia en els st'us 

límits naturals, aventualment determinats 

pt'f mitjà d'un rderelld<.lm popular, Repú-
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hliça drmocratica indcpendent, la neutralitat 

d~· la {Iual Ncrà garantida ptr convtncions 

inl<'rnacionals, 

l, La l{eptiblica democràtica e~toniana 

garantl'ix a les minorit'S nacionals d'Estò

nia, alemanys, ~uecs i ruSSOs els dret~ a una 

cu!tur;1 autúuoma, 

J, La rC¡Jr{'~el1taci6 deh interes~()s ('sto_ 
Jiians IH .. ce~sita la participaci6 de la ¡{epú' 

hlica tstonj;.na al Con¡¡;rés general de la pau, 

(rmsçient de la nec('~sitat de tenir una 

pulitica que sigui Imllli .. i n::cuneixcnt la 

i1\1lwrtànda Iwrticular d'Ull;1 Estònia allti¡

noma per a tol!; d'i pohles occidl'nt;lls, el 

poble estonià, al)()iant-~t sobn' el Ilrin 

('i]li dcb drets dd~ l)Ohles a l'auto utter, 

mino!rib, adreçà a Ics ]1otencits e~tr¡¡n¡¡eres, 

]lt'r l'orgue dd" S('US rtllrCSellt.l1lls, una 

Ikmanua rtlativa al re(01ll:ixl'm~1It provi· 

,ional df la inuellcl1uèl1cia PO!ítlr;1 (l'¡':s

t':'nia, 

La re~ptl,ta aagll'sa c!t:ia així: , 

.. El govun dI' Sa ;o.!aje,tat es dll parer 

quc t,I dret a Ull ~()vcrn ólul<lIlOm, o com 

hum ho diu ('IlC.lra dev;LKadl's, el dret deh 

IlOl,lç, a lli'po,ar tt'dl, mattixos, n<) s';¡pli

Cólr;i ]lól~ amh força menor a J:<:Slònia que al .. 

altres paisos, L'aplicació exacte d'aquest 

principi no pot, amh lot, scgom opinió del 

IC/)\Trl1 Ile Sa Majntat, ésstr definitivament 

dccidida sinó per la Conferència de la Pau 

i d'acord amb el reglament gtntral de 

totes le~ (lues!ion5 que haurà de re$oldrt, 

No ¡¡cns menys, l'I guvern de Sa :"lajestat 

[¡ritànica d~~itja ocupar-sl' d'a(juc~t afer, 

nmh cl fi de marc.1r la seva pltna simpatia 

!wr 1tM a~piracions del pohle estullià: i tinc 

l'hol1ur d'asseKurar-\'os que el Govern de 

Sa Majestat s'oposarà ~ tota temptativa, 

feta abans o de~près de la guerra, amb l'I 

propòsit d'utahlir a I~stòllia nil Govern qut' 

no respongui als desi~5 del poble estonià, () 

(jue limitt:S els st'us drtts a governar-se per 

ell mateix", 

El ' 9 maig 1919, l'Asstmblea eons

tituent d'Est<'mia aprovà pcr unanimitat 

una (Ieclaradó en la qual, entre altres ;¡fir

madons, e~ deia: 

.. El I)oblt ~stoni¡\ no vol llas viure t'n 

Ilesacord i en cncmi~tat amb el poble rus, 

ans al contrari vol sosteni r-hi relacion~ de 

hOIl veïnatge, a condici6 de què el pohle 

rus estig\li decidit a deixar-lo gaud ir de la 

;.('va llibertat, La idea d'uttndre la seva 

potènda enllà dels territoris que habita li 

és eMranya; no més dt'Sitja usar del scu 

dret natural a la llibertat i d'organitzar ell 

mateix la seva pròpia existència", 



3 1 

L'Asscmbl!.':) cunstituent d'Eslòma, ele

gida 11c! )loble st'gon~ els principi~ demo

cràtics. ha l'xprc~sal la voluntat sobirana del 

lX'hle estonià, en I,rncl:lmar solt'1Ullement, 

<!¡want tot Jo món, llU(' els actes dels seus 

n:prcsenlants exprt'~scn la ~c\la voluntat 

irreductible de vcure E~li>llia. en tota l'l'X-

BARCELONA, 10 AGOST IQ22 3 1 

tensió del territori hahitada peT estonians, ci governador té sempre el seu bagul. el 

de viure lliure de Iota ohli¡.:ació envers Rús- poder passa a les mans dels éssers més 

sia. El 2'¡ ícbrí'r [918. el llaç que endarrerits que hi ha al món. amb, II0lser, 

l'unia amb Rl1ssi;¡ ha [:~Iat TOI1l¡IUt. I~stòllia algulls governadors russos dels confins dcl 

es avui dia una RC¡lllblka (kmocr:l.tica Càucas. L'artilleria es possessiona de Iu 

autònoma i indeptmknt ", places; les ametralladores, dels monuments; 

la. tropa tira sens(' requniments, S'arresta 

a domicili, es perqui,ici(ll1a .àdbuc durant la 

llit, l'S jutja sense advocat ni teslimoni., 1cg 

dcclaracions IIcgide~ són una paròdia de 

I N IJ' O.Jl JJI AO IO justicia, l)e~]Jrès, al mati. a mitja claror, 

als fossat.~ de 1;\ ciutadella, hom assassina, 

lJe " L" j\' if C(ft(llff,,(I~ ' 

(Extreiem aauests paràgrafs del lli· 
bre de Paulll10rand "Ouvert la nui/", 
S6n ben significatives, Cal que /lna 
concepci6 equivoca de/ patriotisme no 
.ens faci indignar a Ú1 seva lectura. 
Tanmateix l'aguda sensibilitat del seu 
<1utor ha capçat els trets essencials d'a. 
Ilò qUi' un bon amic nostre en digué 
Ja Barcelonota. ts la zona ILO naciona· 
litzada de la cilltal, estranya a la ma· 
teixa ciu lat però, a la vegada, la seva 
característica ell temps malaurats, Di· 
ríeu que aquesta sensació de Barcelo. 
na tal com l'expressa el senyor Morand 
ha estat estimulada dalJwlt /UI àlbum 
de vistes de Barcelona all les palmeres 
del passeig de COlomb, el malll/ment 
de Colomb, el gasòmetre, els Jesuïtes 
de Sarrià i el Tibidabo formen 1111 tot 
compacte. La cosa certa és que, per 
dissort, hi ha encara avui a Barce. 
lona prollS elements aprofitables per 
compondre d'altres noveNes semblants, 
No diríem que certs setmanaris, que 
determillats caricaturistes, que nom. 
broses agències editores clalldestines 
per si sols basten per a donar a l'e.ç. 
tranger aqllesta sensaci6 repugnant de 
la ciutall' Quan Xenius escrivi que la 
millor revoluci6 que es pOdia fer elltre 
nosaltres era la del bon gust, diagnos. 
ticà justament. Ara que si provoqués. 
sim l'incendi depurador potser ens cal. 
dria deixar en cendres a mig Barcelona. 
Només el nacionalisme és capaç de 
reduir el radi que abraça aquesta zo
na per a fer dominant ,'altra magní. 
fica Barcelona, que portem al cervell 
i al cor, i ql/e té UlLa tradici6 interrom_ 
puda per la i/l1lasió dels bàrbars i per 
llur domini ell la llostra direcci6 civil. 
La calalanitzaci6 insuficient dels nQ. 
cionals i la COllstant immigració no 
controlada expliquen que en la lluita 
<cn/re les dues Barce/ones, la que hau· 

ria d'ésser sobirana sucombeixi tem
poralment). 

"lJarcelona ês tul clixé sud·a111cricà i cls 

\\'~gons·lits l'S haden at lCrm!!1U, Oc llur 

tija en hOlel, (l1Il' ~ón flor, dl' caoba i dt 

vellut dI,' IIlau tunlui. IIu111 hi pa,sa els 

carrers damunl dels fils 11l\:t;iHic~, hom nu 

aJllaudt>ix els toreru~, ~i1l6 a llur tumada de 

Buenos Airts i hom hi cOIl~trueix immohles 

amb Jlast;¡ d(" vidre 011 els aUlns poden pujar 

fins al llis cinquè, D('spri:s, IOt d'una, en 

tombant ulla cantullada, :-':o~tre·Amo, aques. 

ta vella moncd;¡ que ~'Ilçara circula entre 

tw,;¡!tr('s, prts~fl, ci j)"hlc s'ag('llOlI .. (sota 

pena ric mulla) i veieu els funcionaris amb 

c("nyidor d\: s('da blava ¡¡onant ciri. ,cguils 

c1'oilcial~ ¡¡ml! SOlllTl'!, amb hOll'S, l':h trarn_ 

\'ies, embotits de p;'\ss;'\tJ'(,rs s'atllrl'Il, voltats 

de ))1:Irell\:$ de hOlls junyidt,s, i d'lli~pano

Slli~a, per fer lloc a all\1estc~ lc~tes d'lnqui. 

'sició, a aquests voliors mil l'ut,. a iHlllCSles 

"dIcs figures de P;¡gt'sos sòrdids t'lxJd\:s Oc 

randes Jlreciose~, serYent~ d'un Déu que ha 

ahandonat els pobres per a serl'ir eh rics, 

O l>é, si el viatger 110 llegeix els diaris, i 

ignora q\l~ una caga ~~ imminent. sc sor

pn'n en vture de les filll'MrCS del seu hotel 

estant. un mati, eu desvctllar·~(', la guàrdia 

civil amb baldrells grocs. amagats a un rec6 

de carrer, esperaut 1'0hre1' sindicat quc tom

ba, L:l ciutat, ahir insoknt sota la scva 

diadema elèctrica, distrihuint l'almoina a la 

resta d'Espanya,':s a hor..,s d'ara. huida com 

d Sepulcre al dia te!"Ç, La pobl;¡c!6 civil 

se'n va al treball, entre les terceroles euc;¡· 

rades pels merCCIl:lrls. Les garanties CQl1~· 

titucionals estan ~USPCS('$, i una policia 

dc sicaris illh::rrog;¡ ¡lqll~~ts ~ulmrbis 011 vi· 

vim, olorosos d'os cremat. d'essència de 

fos~a ; de goma laca. Tot es descabdella 

aleshores d'una mil1lcra detestable, Les 

a.utoritats civils són suhstituïdes, l'estat de 

setge, és proclama!; sohre uu telegrama ex:· 

t1edit. diuen de Madrid. però que en realitat 

1 s'ha al'ab:lt; hI ceritat es vel¡¡ per cin· 

quanta any~, 

Barcelona havia tornat a é~ser er que ar;¡ 

"cieu, una ciutat de diner i d\: vici la 

cimat dr les cases de mcnon. de ](-5 foto

¡;:-rafies ohscenes, del, in,ITUment" de ¡)laer 

ort()l)èdi~, amagant la sC"a vella ¡'mima 

d'inquisici6 darrera la publicitat lluminosa, 

amb el~ scus convents i les seve, banques 

Í¡lrt1ticades, els seus sotarranis hlinclats i cI~ 

seus confessionarís defensats dels ¡)Ohres 

per les mateixes reixe~ daurades. 

Ihrc('lúna és una ciutat alrOS:I. !'assen, 

dOllCS de pestanyes mass;¡ espesses, d':I111]lles 

grOlles, seguides de jesuïtes magres [Jue 

vall (k tres ell tres. agahnt-sc pd tl!t petlt, 
Darrera. ~tlcarn, Montjuïçh. que dt,cidida

ment ilO -,'evitarà mai, ptnyal abruflle amb 

1131meres posades als clots com a pels, por

tant com a galindainn, tavernots de sopa de 

rap. \ l'altra finestra. ('I paisatge presenta 

una venedora de plomalls tenyits i, al lluny, 

la catedral modern style de Sóller, amb les 

~ves quatre torrtS dt, fibro-cimellt i la 

seva orgue de maneig". 

.Éslfer inscrit a 

ACCIO CATALANA 

és garantia de .tatrlota 

Integre. Ca' però, é s nu 

deure de l'inscrit lUtrtnr 

noves Inserll.clous, 
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Estònia 

A la secdó Fonts i documents donem 

unes dades referents a Estònia, extretes 
del llibre de M. 1Iar!na, membre de Ja 
delegaci6 esto.niana, .. Es/6ftia, ,Is esto

"ions j lo qüestió uloni<JNa". 

Estònia lé un conjunt de territori equi

valent a 60,000 quilòmctru quadrats. El 

límit veritable de les regions habitades 

pels estOnians és dindI de determinar, ja 

que les colònies estonianes s'estenen molt 

lluny. 

La població d'Estònia, segons els resul

tats de! cens fet a R6ssia en 180)7. està 

integrada segons aquest percentatge: 

&itonis '" % 
Russos ... S'O? % 
Alemanys .. J'OO r, 
Altn:s nacionalitats 2'úJ r, 
La xifra d'hab;tants en 1917, era: 

Estonis establerts a Estònia ... 1400.000 

ACCiÓ CATA LANA 

TU'1'q1lia ;, E8Pl("'Ylt 

En un llihre de recent aparici6 "Les 

principals (latències d'a"ui", editat a París, 
Gran Bretanya, Paisos Baixos, Alemanya. 

Fra!lça, Suissa, Txeco-Eslovàquia, Hon

gria, Polònia, Rumalllia, hAlia, Russla, 

Japó, Xina, Estats UnifS, Brassil, ¡ la 

Repúhlica Argentina són estudiades vcsta_ 

ment. Viste! de conjunt. desenrot¡¡arn~nt 

econòmic, situació geogràfica ctc., són prc

~cntades ~ota tolS els aspectes amb 

gran profu~$i6 do.! gravats. 

JlHitilment hi cercàvem Espanya. Tot 

d'una, enlre els centenars de planes des

tinades a les potències anteriors, trobem 

perdudes, aquestes dues ratlles; 

"Turquia i E$/'a/¡ya. Estats enencial

men~ militor", tlO han jugat ¡mni sinó 

un fchJe rol ccon6mic". 

res mes ... 
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mans per aplaudir el ministre espanyol i 

l'Inom a fonamentar-ho. 

"Diuen, que quan el poble fa manifes

taci0l15, no s'ha de fixar UIl\ amb l'I que 

diu, sinó amb el que vol dir: això Q'(Ie 

és cert en quant fa referència al sentit 

JlOllUlar, no ¡IOl consentir-se quan es tracta 
de premsa o d'organismes que han de 

tenir al menys una elemental cultura. 

"Som nosaltrcs ' contraris de l'autono

mia de l'Universitat de Barcelona que en 

realitat ha d'éHer l'Universitat de Cata

lunya? No, de cap mode. Però un cop 

sentat això: Saben els que avui protesten 

ben bé de què protesten? Perquè de la 

supressió de l'autonomia de la Universitat 

de Barcelona no en poden protestar des del 

moment que mai 110 ha existit; i de la 

suprcssió del que s'anomenava l'autono

mia universitària no en deuen protestar 

perquè era una 1I511rp:¡ció de facultats en 

Irordre ,po1íl~ o. llIm injstícia !en J'~rdre 
social, i \1n cent pcus en l'ordre cien

L'fl"t(UHU";fl ltlli"molj;tth'i(f, tífic. 

Setu-es!onis 30.000 La Universitat de Barcelona és de Ca-

Estonis a Narva, a Inirin ¡ a Pe- El decret centralista deixant sense tnlunya. per tant Catalunya en ci sentit 

lrograd ... 100.000 

Soldats estenis 15ú,000 

Sigui ci tQtal ... 1.680,000 

¡"questa xifra només conprèn la pobla

ció hal¡i!¡tnt el territori estonià, l'Estònia. 

Fora dels establiments cs!onis situat;; a 

la part limítrofe de la Ingtia, hom troba 

encara, en diverses regions allunyades de 

Rússia, nombro~es CQlònies estonianes de 

les quals hom pot evalorar la població 

a 250,000 estonians. 

Tenint en comllte al¡uestes diverses va

loracions es pot admctrc que en xifra 

rodona la població estoniana s,'c!eva a 

1.700,000 habitants. 

Estònia oprimida feia segles, ha estat 

ell tots els dominis travada cn t'I seu 

desenrotllament. Una nova era s'ha obert, 

qUC I)ermet esperar grans tanyis i que 

arreu. àdhuc a Estònia, s'endurà tot allò 

que hi subsisteix encara del règim feudal. 

Sota els cops tcrribles de la guerra es 

realitzarà per últim allò que no es pogué 
constituir dllranl:¡ pnu i que havia eSla! 

refusanl als pobles Ol les condicions nor

mal> de la vida. Amb els altres pobles 

el IlOble entonii s'afanyà a alliherar_se 

del jou dels senyors i a conduir amb 

b ~ pnJ.p1e5 mans 1'1 pais. 

efecte l'autonomia universitària conce
dida anteriorment ¡ amb caràcter gene
ral a tútes les universitats espanyoles, 
ha estat comen tat i combatut. Al gú 
s'ha queixat del poc ambient que ha 
trobar entre nosaltres la campanya ini
ciada contra aques,ta supressi6. S'ha 
parlat d'aclaparament pat:riòtic, de 
manca d'interès entre els estudiants, 
etc. En rigor hi ha dos aspectes a con
siderar: I. El poc interès per part d'aL 
guns, entre nosaltres els més desna
cionalitzats. 2. El poc interès per part 
dels altres; els més radicalment na
cionalisfes. Uns i altres han coincidit 
en !Jur desafecte per a aquesta cam
panya inútil. 

L'Associació catalana d'Estudiants 
està a punt de publicar un document 
en el qual, segons les notícies que en 
tenim, es planteja molt justament la 
qüestió de l'autonomia universitària. 
Ens hi referirem oportunament. 

L'Intransigent (9 agost) pel seu cos
tat en el seu editorial diu: 

"l ... lnlts ~ector~ de la premsa catalana i 

alguns org~ni'lne~ púhlics com la Diputa

ció de (;iruna han aixecat la v('u protes

tant ue (Iui' es suprimis la present autono

mia unin'r,ilàri¡¡, Kc>1altres aixe(llIem les 

total de la paraula és qui l'ha d'orga

nitar; sinó és ai xi ens és completament 

el mateix que "fadministrin Caltt!ràtics 

I",o""'flols pu ¡:/~.,I(l1 rsp/U.)lo{ I quan 

això últim es volgués presentar (com se'ns 

Ilresentava) com a satisfacció de Ics aspi

raciolls nacionalistes en (mires a l'ense

nyança superior; preferim molt més que 

torni a l'Estat espanyol !lUill. que així 

és ben palc.sa i clara la necessitat de 

reivil1ditar-la mentre: Que en l'altra forma 

essent-hi igual la neces~itat, no es fa ni 

de bon tros tant visiblel ', 

Acc;tÍ C"f(,ltnl(., 

De molts d'indret. de C~tah!!!ya arri!J.e.n 

a Ics nostres oficincs peticions de diversos 

agrllp~ments de patriotes so¡'¡icitant la 

nu~tra col.Jaboració per a cc1cbrar cn llurs 

localitats actes dc propaganda nacionalista. 

A CCIÓ (:ATAI..AK¡\ :accepta gustosa a(¡uestes 

oFertes i prOCUTurà coml¡laure els ~o~lici

tants posant-S'hi en relació immediata. A 

dins tI pla a realit7.ar per In nostra orga

nih:ac.J6 aquestes m:!I1ifeswcion5 !,Crt11a

lIents de catalanitat ocupen un lloc preemi

nent. 

ALT." t .. ~ ...... , . · 1I • • r ... ", • • 
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